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1. ANTECEDENTS I EMPLAÇAMENT  
 

La Colònia Viladomiu Nou està situada al sud del terme municipal de Gironella. Disposava d’un antic 
cinema que es va cremar anys enrere, i que es va haver d’enderrocar no fa gaire temps, per executar un 
nucli de comunicacions verticals pels pisos veïns. Era un edifici amb parets d’obra de fàbrica, acabades amb 
un arrebossat sense pintar i encavallades de fusta, que ocupava una superfície de 370 m² en planta. 

 
És voluntat del Consistori tirar endavant un projecte per recuperar pels veïns de la Colònia i del municipi  

un espai cultural polivalent, on es puguin dur a terme activitats vàries, entre elles, les de teatre, cinema i 
d’altres, com antigament succeïa. 

 
Es preveu l’execució de les obres en tres fases, amb uns imports d’Execució per Contracte IVA inclòs 

de 200.000,00 € a la primera fase, 150.000,00 a la segona fase i 693.834,86 € a la tercera fase. En data 
novembre de 2008 es va redactar el Projecte executiu complet del teatre. Aquest document constitueix el 
desenvolupament de les obres de la 1ª Fase. 

 
 

2. OBJECTE DEL PROJECTE DE LA PRIMERA FASE 
 

El present projecte té per objecte definir la primera fase de les obres del nou edifici destinat a Teatre i 
sales polivalents a Viladomiu Nou, que inclou les següents actuacions: 

 
- La construcció d’una part de la fonamentació i de l’estructura. 
- La xarxa de sanejament soterrada. 
- Totes les escomeses de serveis urbans que vagin soterrades i la seva connexió amb les xarxes 

existents. 
- L’enderroc del teatre antic, ja realitzat.  

 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 

ENDERROCS 
 

Aquest ja es va realitzar en el moment en que es va construir el nucli de comunicacions del bloc 
d’habitatges veí (aquest mòdul d’accés serà compartit entre l’edifici de vivendes i el nou equipament 
projectat). És una obra que es va avançar d’aquest actuació. 
 
 
FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 
 

La fonamentació de l’edifici es realitzarà amb sabates de formigó armat de la següent forma: amb 
sabates aïllades per a cada pilar, bàsicament a la zona sud-oest, i amb sabates combinades per a dos o 
més pilars a la zona est.  Les cotes de fonamentació variaran segons els pilars de 0m a -3m. Es realitzaran  

 

 
 
 
 
 
pous de formigó en massa, per arribar fins a la cota desitjada. Finalment, també hi hauran pilars que es 

recolzaran en el mur de contenció que s’executarà a la zona nord. 
 
En aquesta primera fase s’executa tota la fonamentació no vinculada al mur de contenció de la zona 

nord. 
 
L’estructura de l’edifici serà de formigó armat. Es realitzaran tres alineacions de pilars, on es 

sustentaran els diferents forjats de l’edifici, en dues crugies. Hi ha dues tipologies de forjats. En la crugia 
menor seran forjats massissos de formigó de 25cm de gruix. Per la crugia major els forjats seran executats 
amb prelloses de formigó pretesades alleugerides amb cassetons de porexpan amb un gruix de 7+28+5 cm. 

 
El forjat de coberta tindrà un pendent del 25 % a dues aigües.  
 
En aquesta primera fase s’executaran únicament els forjats de la planta primera i una zona concreta de 

la planta segona i també els pilars necessaris per la seva sustentació. També es construiran les grades de 
l’amfiteatre amb envans que sostindran lloses de formigó. 

 
  
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 

Els tancaments exteriors es realitzaran amb una paret de dues fulles d’obra de fàbrica ceràmica amb 
cambra d’aire d’ample variable i aïllament de llana de vidre.  

 
En la primera fase s’executarà únicament la fulla exterior de 15cm de les parets delimitades pels forjats 

realitzats, tal com s’indica a la sèrie de plànols 04. 
 

 
PAVIMENTACIÓ 
 

En la primera fase es realitzarà una part de la llosa de formigó de la planta baixa, de 20 cm de base de 
graves i 15 cm de formigó.  

 
També s’executarà la base de formigó del paviment de la zona exterior del teatre, de 15 cm de gruix. 

  
 
SANEJAMENT 

 
Es realitzaran les conduccions del sanejament que es situen enterrades a la planta baixa, tant les 

interiors com les exteriors, deixant-se esperes amb conduccions de PVC per embocar-hi els baixants i 
desaigües en les posteriors fases. Hi haurà dues xarxes, una per pluvials i una per les residuals que es 
conduiran al mateix punt, des d’on seran conduïdes cap a la claveguera municipal que hi ha a la zona sud-
oest de l’edifici ( aquesta actuació es realitzarà en fases d’obra posteriors). 
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SERVEIS URBANS 

 
En aquesta primera fase es formaran les escomeses de serveis urbans del nou equipament.  
 
La xarxa d’aigua potable es connectarà al final del carrer, a uns 145m del teatre amb una canonada 

soterrada de PE de doble capa de ø90.  
 
Les obres per a la formació de les escomeses de serveis del teatre s’acordaran, en cada cas, amb les 

companyies subministradores. 
 
De la xarxa d’enllumenat públic i de telecomunicacions es realitzaran les conduccions soterrades 

necessàries, per poder col·locar el cablatge en fases posteriors. 
 

 
4. QUADRES DE SUPERFÍCIE DEL PROJECTE COMPLET 

 
Els quadres de dades complets del nou equipament seran: 

  
 

PLANTA BAIXA 
SALA D’ACTES – PLATEA (140P) 107,28 m2 
ESCENARI 40,52 m2 
VESTÍBUL D’ACCÉS 18,14 m2 
ACCÉS 3,20 m2 
SERVEIS HOMES 7,10 m2 
SERVEIS DONES 8,42 m2 
SERVEIS ADAPTATS 3,24 m2 
BAR 5,96 m2 
TAQUILLA 2,15 m2 
AUXILIAR ESCENARI 30,96 m2 
SOTA ESCALA 5,56 m2 
INSTAL·LACIONS 5,17 m2 
PASSADÍS 5,55 m2 
ESCALES I REPLANS 13,32 m2 

 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 256,57 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 314,85 m2 

 
PLANTA PRIMERA 

AULA POLIVALENT 1 30,11 m2 
ACCÉS AMFITEATRE 9,00 m2 
CAMERINOS 20,87 m2 
WC+DUTXA 3,28 m2 
ESCALES I REPLANS 24,02 m2 

 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 87,28 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 295,25 m2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLANTA SEGONA 
ANFITEATRE 53,70 m2

SALA DE CONTROL 11,25 m2

INSTAL·LACIONS 41,90 m2

ESCALES I REPLANS 20,45 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 127,30 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 294,70 m2

 
PLANTA TERCERA 

SALA POLIVALENT 1 51,40 m2

SALA POLIVALENT 2 51,40 m2

PASSADÍS 14,15 m2

SERVEIS ADAPTATS 4,10 m2

NETEJA 3,30 m2

ACCÉS ESCENARI 11,25 m2

INSTAL.LACIONS EXTERIORS 7,20 m2

ESCALES I REPLANS 21,20 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 164,00 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 294,70 m2

  
 

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS 
PLANTA BAIXA 256,57 m2

PLANTA PRIMERA 87,28 m2

PLANTA SEGONA 127,30 m2

PLANTA TERCERA 164,00 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 635,15 m2

 
RESUM SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

PLANTA BAIXA 314,85 m2

PLANTA PRIMERA 295,25 m2

PLANTA SEGONA 294,70 m2

PLANTA TERCERA 294,70 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1.199,50  m2

 
 
5. NORMATIVES D’APLICACIÓ  
 

• Contractes  
 

Contractes de les Administracions públiques 

Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

 RD 1098/2001 M. Hisenda (BOE  26/10/01) 
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Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat 

D 3854/70 31/12 M. Hisenda (BOE 16/02/71) 

Fixació del percentatge de despeses previst en el Reglament general de contractació de l’estat 

O 04/07/55 Dep. Sanitat i S. Social (DOGC 20/07/88) 

 
• Projectes i Direccions d’Obra  

 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Registre de Materials de l’ITEC 

O 26/06/96 (DOGC 05/07/96) 

 
• Amidaments, preus, terminis, revisions i classificació dels contractistes 

 

Establiment de les unitats legals de mesura 

RD 1317/89 27/810 (BOE: 03/11/89). Modificació OM 15/10/87 

Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968 

OM 12/06/68 (BOE: 25/07/68) 

Costos honoraris de les diferents categories laborals 

OM 14/03/69 (BOE: 28/03/69). Modificació OM 21/05/79 

Formules de revisió de preus 

D 3650/70 19.12 (BOE: 29/12/70) 

Complement RD 2167/81 (BOE: 24/09/81) 

 
• Plecs de prescripcions tècniques generals 

 
Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de Junio de 1973 

Pliego de Condiciones Generales de la Edificación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España de 1989 

Pliego de Condiciones Generales de índole Facultativa del Consejo General de Arquitectos de España de 1986 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

O.15.09.86 BOE 23.09.86 

 
 
 
 

 
 
 
• Normativa de Seguretat i Salut  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de  
Construcción 
 
R.D. 604/2006, 19 de mayo   
 
(BOE: 26/05/2006) pel que es modifican el RD 39/1997, de 17/01, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el 
RD 1627/97, de 24/10, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salud en les obres de construcció 
 
Ordenança general de seguretat i higiene en el treball 
 
O 09.03.71 M. Treball BOE 16.03.71 
Correcció d’errades BOE 06.04.71 
 
Requisits mínims de seguretat i salut als llocs de treball 
RD 486/97 14.04  BOE 23.04.97 
 
Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, del vidre i la ceràmica (cap. XVI) 
O 28.08.70 M. Treball 
BOE 5, 7, 8, 9.9.70 Correcció d’errades BOE 17.10.70 
Interpretació de diversos articles de l’ordenança 
BOE 28.11.70 i 05.12.70                                                                                   
 
Reglament de seguretat i higiene en el treball per a la indústria de la construcció 
O 20.05.52 M. Treball BOE 15.06.52 
 
Modificació 
BOE 22.12.53 
 
Prevenció de riscos laborals 
Llei 31/95 Cap d’Estat  BOE 10.11.95 
 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front al risc elèctric. 
RD 614/01 08.06 M. Presidència 
BOE 21.06.01 
 
Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball 
RD 681/03 12.06 M. Presidència 
BOE 18.06.03 
 
Regulació de les emissions sonores a l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure 
RD 212/02 22.02 M. Presidència 
BOE 01.03.02 
 
Serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l’administració de la Generalitat 
D 312/98 1.12  DOGC 11.12.98 
 
"Actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología" 
Res. 28.07.00 M.Ciencia y Tecnologia 
BOE 08.09.00 
 
S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció 

O. de 12 de gener de 1998  

(DOGC: 27/01/98) 

 
"Actualiza el anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, por la que se regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual" 
 
Res. 27.05.02 M.Ciencia y Tecnologia 
BOE 04.07.02 
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Ley de prevención de riesgos laborales Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 31/1995. 8/11 (BOE: 10/11/95)  

Ley 54/2003. 12/12 (BOE: 13/12/2003)  

Reglamento de los servicios de prevención 

R.D. 39/1997. 17 de enero  (BOE: 31/01/97).   Modificacions: RD 780/1998. 30 abril (BOE: 01/05/98) 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

R.D. 485/1997. 14 abril   (BOE: 23/04/97) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 
R.D. 486/1997. 14 de abril  (BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga 
alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorso lumbares, para los trabajadores 
 
R.D. 487/1997 .14 abril    (BOE: 23/04/97) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
R.D. 488/97.  14  abril      (BOE: 23/04/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
R.D. 664/1997. 12 mayo   (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición  a agentes cancerígenos durante el trabajo 
R.D. 665/1997.  12  mayo  (BOE: 24/05/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
R.D. 773/1997.30 mayo    (BOE: 12/06/97) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores  de los equipos de trabajo  
R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”  (O. 09/03/1971) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al  ruido durante el trabajo 
R.D. 1316/1989. 27  octubre  

(BOE: 02/11/89) 
Protección contra riesgo eléctrico 
R.D. 614/2001. 8  junio   (BOE: 21/06/01) 

Instrucción técnica complementaria mie-apq-006. Almacenamiento de  líquidos corrosivos  
R.D  988/1998     (BOE: 03/06/98) 

 
Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción  
 

O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)               modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)   
O. 23 septiembre de 1966  (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O. DE 20 gener de 1956 
 

 
Reglamento general sobre seguridad e higiene andamios 
O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: CAP. VII, ART. 66º A 74º (BOE: 03/02/40) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y ceràmica 
 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)        
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 
 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)  modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

Instrucción técnica complementaria  mie-aem 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente  a grúas-torre 
desmontables para obras. 
 
R.D. 836/2003. 27  juny,   (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 

 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
O. de 31  octubre  1984   (BOE: 07/11/84) 

Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
O. de 7  enero  1987       (BOE: 15/01/87) 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
 
O. de 9 de marzo DE 1971    (BOE: 16 I 17/03/71)                   

correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció 

O. de 12 de gener de 1998  

(DOGC: 27/01/98) 

 
• Requisits bàsics de qualitat  
 
− Requisits bàsics de funcionalitat  

 

Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.   

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).  

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
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Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis.  

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

− Requisits bàsics de seguretat 
 

Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Seguretat d’utilització 

 CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

 CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

 CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

   CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

   CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

   CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
− Requisits bàsics d’habitabilitat 

 

Estalvi d’energia 
CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

 

Salubritat 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
• Sistemes estructurals   

 

NBE-AE-88 Acciones en la edificación 

RD1370/88 (BOE: 17/11/88) 

NBE-EA-95 estructuras de acero en edificación 

RD 1829/95 (BOE: 18/1/96) 

NBE-FL-90 muros resistentes de fábrica de ladrillo 

RD 1723/90 (BOE: 4/1/91) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d'edificis d'habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 
 
• Sistemes constructius   

 

NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos 

RD 1572/90 (BOE: 7/12/90) actualització normes UNE (O de 5/7/96, BOE: 25/7/96) 

 

Materials i elements de construcció 
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
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UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 
• Instal.lacions 

 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 

Instal·lacions de fontaneria 
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 

O 9/12/75 (BOE: 13/1/76) correcció d'errors (BOE: 12/2/76) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
generalitat de catalunya). 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el 
reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
d’energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos 

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 

Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats 
del petroli (glp) i la seva instal·lació 

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias 
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 

Aparatos a gas 

RD 1428/1992 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 

Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

 
• Control de qualitat  

 

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció 

Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa 
als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
• Residus d’obra i enderrocs  
Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
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Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 
• Medi ambient   
 

 
Prevenció i control integrats de la contaminació. 
Llei 16/02 01.07 Cap d'Estat 
BOE 02.07.02 
 
Protecció del medi ambient atmosfèric 
Llei 38/72 22.12 Cap d'Estat 
BOE 26.12.72 
 
Desenvolupament de la Llei 38/72 
D 833/75 06.02 M. Planif. i Des. 
BOE 22.04.75 
 
Correcció d’errades D 833/75 
BOE 09.06.75 
 
Modificació D 833/75 
D 547/79 20.02 M. Indústria i Energia 
BOE 23.03.79 
 
Modificació D 833/75 
D 1613/85 01.08 Presid. Govern 
BOE 12.09.85 
 
Modificació art. 5 i 6 RD 1613/85 
RD 1154/86 11.04 Presid. Govern. 
BOE 19.06.86 
 
Aplicació art. 11 Llei 38/72 
RD 2512/78 14.10 Presid. Govern. 
BOE 28.10.78 
 
 
Complement i modificació RD 2512/78 
RD 2826/79 17.12 Presid. Govern 
BOE 20.12.79 
 
Modificació parcial RD 1613/85 
RD 1321/92 M. Corts i Secr. Govern 
BOE 02.12.92 
 
S'estableixen noves normes sobre la limitació de les emisions a l'atmosfera de determinats agents contaminants 
RD 1088/92 11.09 M. Corts i Secr. Govern 
BOE 30.09.92 
 
Protecció de l’ambient atmosfèric 
Llei 22/83 21.11 Presid. Generalitat 
DOGC 30.11.83 
 
Desenvolupament Llei 22/83 de Protecció de l'ambient atmosfèric 
D 322/87 23.09 Dep. Governació 
DOGC 25.11.87 
 
Modificació parcial Llei 22/83 (disp. final 5ª.) 
Llei 7/89 05.06 Dep. Presid. 
DOGC 09.06.89 
 
Modificació parcial Llei 22/83 (aptat.5 arat.10, art.11,12,13,16,17,18 i art. Nous) 
Llei 6/96 18.06 Dep. Presid. 
DOGC 28.06.96 
 

Avaluació de l’impacte ambiental 
RD legislatiu 1302/86 28.06 MOPU 
BOE 30.06.86 
 
Reglament per a l’execució del RD 1302/86 
RD 1131/88 30.09 MOPU 
BOE 05.10.88 
 
Ordenació, gestió i tributació de l'aigua 
Llei 6/99 Dep. Presid. 
DOGC 22.07.99 
 
Avaluació de l’impacte ambiental 
RD 114/88 07.04 Dep. Presid. 
DOGC 03.06.88 
 
Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses 
D 2414/61 30.11 Presid. Govern 
BOE 07.12.61 
 
Correcció d’errades D 2414/61 
BOE 07.03.62 
 
Instruccions tècniques complementàries ITC per a l’aplicació del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses 
O 15.03.63 M. Governació 
BOE 02.04.63 
 
Es regulen les emisions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'us a l'aire lliure 
RD 212/02 22.02 M. Presidència 
BOE 01.03.2002 
 
Llei de residus 
Llei 10/98 21.04 
BOE 22.04.98 
 
Reglament per a l’execució de la Llei 20/86 
RD 833/88 20.07 MOPU 
BOE 30.07.88 
 
 
Modificació RD 833/88 
RD 952/97 20.06 
BOE 05.07.97 
 
"Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006" 
Res.14.06.01 M. Medio Ambiente 
BOE 12.07.1 
 
Correcció d'errades Res. 14.06.01 
BOE 07.08.01 
 
Text refòs de la llei d'aigües 
RDL 1/01 20.07 M.Medio Ambiente 
BOE 24.07.01 
 
Evacuació i tractament d'aigües residuals 
Llei 5/81 04.06 Dep. Presid. 
DOGC 10.06.81 
 
Regulació de l'administració hidràulica a Catalunya. Modifica art. 2,3,4,5,12,13 i 15 de la Llei 5/81 
Llei 17/87 13.07 Dep. Presid. 
DOGC 27.07.87 
 
Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua 
D 103/00 06.00 Dep. Medi Ambient 
DOGC 13.03.00 
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Es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la Llista europea de residus. 
O MAM/304/02 08.02 M. Medio Ambiente 
BOE 19.02.02 
 
Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (Amiant) 
O 07.12.01 M. Presidència 
BOE 14.12.01 
 
Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
O 25.10.00 M. Presidència 
BOE 27.10.00 
 
Programa de gestió intracentre de residus sanitaris 
O 07.07.93 Dep. Sanitat i S. Social 
DOGC 21.07.93 
 
Aprovació del procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 
sol·licitud d'inscripció en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya   
O. MAB/329/2003 Dep. Medi Ambient 
DOGC 25.07.03 
 
Regulació de la gestió dels residus 
Llei 6/93 15.07 Presid. Generalitat 
DOGC 28.07.93 
 
Modificació de la Llei 6/1993 
Llei 15/03 13.06 Presid. Generalitat 
DOGC 01.07.03 
 
Deroga la disposició final 2ª de la llei 6/1993 
D 245/93 14.09 Dep. Medi Ambient 
DOGC 22.10.93 
 
Fonts de Gestió de Residus 
LLEI 16/03 Dep. Medi Ambient 
DOGC 01.07.03 
 
Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció 
D 201/94 26.07 Dep. Medi Ambient 
DOGC 08.08.94 
 
Modificació art. 5,6,11 del D 201/94  
D 161/01 12.06 Dep. Medi Ambient 
DOCG 21.06.01 
 
Regulació de les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera 
D 323/94 04.11 Dep. Medi Ambient 
DOGC 16.12.94 
 
Correcció d'errades D 323/94 
DOGC 10.03.95 
 
Incineració de residus 
RD 653/03 30.05 Dep. Medi Ambient 
BOE 14.06.03 
 
Aprovació del Programa General de Residus de Catalunya 
Resol 16.10.95 
DOGC 06.11.95 
 
Catàleg de residus de Catalunya 
D 34/1996 09.01 Dep. Medi Ambient 
DOGC 09.02.96 
 
Modificació art.3,5 i 6 D 34/96 i l'annex 1 D 1/97 
D 92/99 06.04 Dep. Medi Ambient 
DOGC 12.04.99 
 

Acreditació de laboratoris per a la determinació de característiques dels residus 
O 01.06.95 Dep. Medi Ambient 
DOGC 30.06.95 
 
Modificació de l'O 01.06.95 
O 26.09.00 Dep. Medi Ambient 
DOGC 23.10.00 
 
Disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats 
D 1/97 07.01 Dep. Medi Ambient 
DOGC 13.01.97 
 
Gestió dels residus sanitaris 
D 27/99 09.02 Dep. Presid. 
DOGC 16.02.99 
 
Procediment de gestió de residus 
D 93/99 06.04 Dep. Medi Ambient 
DOGC 12.04.99  
 
Deroga la disposició addicional 3ª del D 93/99 
D 219/01 01.08 Dep. Medi Ambient 
DOGC 07.08.01  
 
Ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/01 31.05 Dep. Medi Ambient 
DOGC 12.06.01 
 
Protecció contra la contaminació acústica. 
Llei 16/02 28.06 Dep. Presid. 
DOGC 11.07.02 
 
Reglament sobre notificació de substàncies noves y classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses 
RD 363/1995 10.03 M. Presidència 
BOE 05.06.95 
 
Modificació RD 363/1995 
RD 99/2003 24.01 M. Presidència 
BOE 04.02.03 
 
Modificació Annexos RD 363/1995 
Decret 454/2004 del 14 de desembre 2004 
O. PRE/2317/2002 16.09 M. Presidència 
BOE 24.09.02 
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PROJECTE EXECUTIU DE TEATRE I SALES POLIVALENTS A LA COLÒNIA VILADOMIU NOU. EXECUTAT PER FASES 
GIRONELLA  (EL BERGUEDÀ) 

 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 

El termini per a l’execució de les obres de la 1ª Fase  és de 3 mesos, llevat d’indicacions en contra el 
Plec de Clàusules Administratives. 
 

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per dur a terme el 
rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per causes 
vàries (climatològiques, etc ...), que es poguessin presentar. 

 
 
 

7. SEGURETAT I SALUT 
 

S’inclou a l’annex 1 l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
 
 

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb l’article 65 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, la classificació del contractista no és exigible per 
l’execució de contractes d’obra, quin valor sigui inferior a 350.000 €. 
 
 
 
9. REVISIÓ DE PREUS 
 

En compliment de l’article 89 i següents del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el 
que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, al tractar-se d’un contracte d’obra en 
que el termini no excedeix els dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
 
 
10. PRESSUPOST  
 

FASES PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 
MATERIAL 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE (IVA INCLÒS) 

1ª FASE 142.429,85     200.000,00  
2ª FASE 106.822,39     150.000,00  
3ª FASE 494.113,99    693.834,86  

TOTAL 743.366,23 1.043.834,86  
 
 
El Pressupost d’Execució Material de la 1ª FASE, inclòs l’Estudi de Seguretat i Salut, ascendeix a la 

quantitat de CENT QUARANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU euros amb VUITANTA-CINC 
Cèntims.  

 
(142.429,85 €) 

 
 

El Pressupost d’Execució per Contracte de la 1ª FASE, inclòs el 6 % de Benefici Industrial, el 13 % de 
Despeses Generals i l’IVA del 18 %, ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS MIL Euros.  

 
(200.000,00 €) 

 

 
 
El Pressupost d’Execució Material total, inclòs l’Estudi de Seguretat i Salut, ascendeix a la quantitat de  

SET-CENTS QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS euros amb VINT-I-TRES Cèntims. 
 

(743.366,23 €) 
 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte total, inclòs el 6 % de Benefici Industrial, el 13 % de Despeses 

Generals i l’IVA del 18 %, ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS 
TRENTA-QUATRE Euros amb VUITANTA-SIS Cèntims.  

 
(1.043.834,86 €) 

 
 

 
 
Gironella, abril de 2012 
 
 

    El Tècnic Redactor 
 
 
 
 

Jordi San Millan i Filbà 
               EIPO, S.L. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 

MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
 L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de les obres, les previsions quant a prevenció 
de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i 
manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut . 
 
 Servirà per a donar unes directrius a l’empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en 
el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial 
Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció  
 
 
2. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 

La Colònia Viladomiu Nou està situada al sud del terme municipal de Gironella. Disposava d’un antic cinema 
que es va cremar anys enrere, i que es va haver d’enderrocar no fa gaire temps, per executar un nucli de 
comunicacions verticals pels pisos veïns. Era un edifici amb parets d’obra de fàbrica, acabades amb un 
arrebossat sense pintar i encavallades de fusta, que ocupava una superfície de 370 m² en planta. 

 
És voluntat del Consistori tirar endavant un projecte per recuperar pels veïns de la Colònia i del municipi  un 

espai cultural polivalent, on es puguin dur a terme activitats vàries, entre elles, les de teatre, cinema i d’altres, 
com antigament succeïa. 

 
Es preveu l’execució de les obres en tres fases, amb uns imports d’Execució per Contracte IVA inclòs de 

200.000,00 € a la primera fase, 150.000,00 a la segona fase i 693.834,86 € a la tercera fase. En data novembre 
de 2008 es va redactar el Projecte executiu complet del teatre. Aquest document constitueix el desenvolupament 
de les obres de la 1ª Fase. 

 
 

3.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 

El present projecte té per objecte definir la primera fase de les obres del nou edifici destinat a Teatre i sales 
polivalents a Viladomiu Nou, que inclou les següents actuacions: 

 
– La construcció d’una part de la fonamentació i de l’estructura. 
– La xarxa de sanejament soterrada. 
– Totes les escomeses de serveis urbans que vagin soterrades i la seva connexió amb les xarxes 

existents. 
– L’enderroc del teatre antic, ja realitzat.  

 
 

ENDERROCS 
 

Aquest ja es va realitzar en el moment en que es va construir el nucli de comunicacions del bloc d’habitatges 
veí (aquest mòdul d’accés serà compartit entre l’edifici de vivendes i el nou equipament projectat). És una obra 
que es va avançar d’aquest actuació. 
 
 
 

 
FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 
 

La fonamentació de l’edifici es realitzarà amb sabates de formigó armat de la següent forma: amb sabates 
aïllades per a cada pilar, bàsicament a la zona sud-oest, i amb sabates combinades per a dos o més pilars a la 
zona est.  Les cotes de fonamentació variaran segons els pilars de 0m a -3m. Es realitzaran pous de formigó en 
massa, per arribar fins a la cota desitjada. Finalment, també hi hauran pilars que es recolzaran en el mur de 
contenció que s’executarà a la zona nord. 

 
En aquesta primera fase s’executa tota la fonamentació no vinculada al mur de contenció de la zona nord. 
 
L’estructura de l’edifici serà de formigó armat. Es realitzaran tres alineacions de pilars, on es sustentaran els 

diferents forjats de l’edifici, en dues crugies. Hi ha dues tipologies de forjats. En la crugia menor seran forjats 
massissos de formigó de 25cm de gruix. Per la crugia major els forjats seran executats amb prelloses de formigó 
pretesades alleugerides amb cassetons de porexpan amb un gruix de 7+28+5 cm. 

 
El forjat de coberta tindrà un pendent del 25 % a dues aigües.  
 
En aquesta primera fase s’executaran únicament els forjats de la planta primera i una zona concreta de la 

planta segona i també els pilars necessaris per la seva sustentació. També es construiran les grades de 
l’amfiteatre amb envans que sostindran lloses de formigó. 
  

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

 

Els tancaments exteriors es realitzaran amb una paret de dues fulles d’obra de fàbrica ceràmica amb 
cambra d’aire d’ample variable i aïllament de llana de vidre.  

 
En la primera fase s’executarà únicament la fulla exterior de 15cm de les parets delimitades pels forjats 

realitzats, tal com s’indica a la sèrie de plànols 04. 
 

PAVIMENTACIÓ 
 

En la primera fase es realitzarà una part de la llosa de formigó de la planta baixa, de 20 cm de base de 
graves i 15 cm de formigó.  

 

També s’executarà la base de formigó del paviment de la zona exterior del teatre, de 15 cm de gruix.  

SANEJAMENT 
 
Es realitzaran les conduccions del sanejament que es situen enterrades a la planta baixa, tant les interiors 

com les exteriors, deixant-se esperes amb conduccions de PVC per embocar-hi els baixants i desaigües en les 
posteriors fases. Hi haurà dues xarxes, una per pluvials i una per les residuals que es conduiran al mateix punt, 
des d’on seran conduïdes cap a la claveguera municipal que hi ha a la zona sud-oest de l’edifici ( aquesta 
actuació es realitzarà en fases d’obra posteriors). 
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SERVEIS URBANS 

 
En aquesta primera fase es formaran les escomeses de serveis urbans del nou equipament.  
 
La xarxa d’aigua potable es connectarà al final del carrer, a uns 145m del teatre amb una canonada 

soterrada de PE de doble capa de ø90.  
 
Les obres per a la formació de les escomeses de serveis del teatre s’acordaran, en cada cas, amb les 

companyies subministradores. 
 
De la xarxa d’enllumenat públic i de telecomunicacions es realitzaran les conduccions soterrades 

necessàries, per poder col·locar el cablatge en fases posteriors. 
 
 
UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA 
 

− Enderrocs i moviments de terres 
− Fonamentació i Estructures 
− Tancaments. 
− Pavimentació 
− Sanejament. 
− Serveis urbans 
 
 

VEHICLES, MAQUINES I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 
 
En excavacions, rases i canalitzacions 
 
 Vehicles i màquines 
 

− Retroexcavadora. 
− Pala carregadora. 
− Camió grua. 

 
 
 Mitjans auxiliars 
 

− Elements i sistemes d’estintolament i entibació de terrenys. 
− Sistema de subjecció de tubs i càrregues. 

 
 Per l’ús i utilització de tots els vehicles, màquines i mitjans auxiliars es seguiran les instruccions que es 
determinin. 
 
 
4. PRESSUPOST. 
 
 El Pressupost d'Execució Material de l'Estudi de Seguretat i Salut de la 1ª Fase ascendeix a la quantitat 
de DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS Euros amb NORANTA-NOU Cèntims. 
 

(2.872,99 €) 
 
 El Pressupost de Contracte (amb IVA) ascendeix a la quantitat de QUATRE MIL TRENTA-QUATRE 
Euros amb VINT-I-CINC  cèntims. 
 

(4.034,25 €)  
 

 

 
 
5. TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 
 
 Es preveu una durada d’execució dels treballs de 3 mesos 
 
 Es preveu una mitjana de 5 treballadors. 
 
 
6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
 S’enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
 S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pels treballs que es realitzin. 

 
Demolicions, aixecaments i moviments de terres 
 
Atropellaments 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Esllavissades 
Interferències amb línies elèctriques 
Pols  
Soroll 
 
Pavimentacions 
 
Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Col·lisions i bolcades 
Interferències amb línies elèctriques 
Esquitxades 
Pols  
Sorolls 
 
Instal·lacions elèctriques i de gas 
 
Atropellaments 
Caigudes a diferents nivells 
Caigudes de materials 
Talls, punxades i cops 
Electrocucions 
Incendis 
Projecció de partícules als ulls 
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Altres 
 
Riscos produïts per agents atmosfèrics 
Riscos elèctrics 
Riscos d’incendi 
 
 
Riscos de danys a tercers 

 
Produïts per tractar-se d’una obra al costat d’edificacions i instal·lacions en servei, existeix el risc de 
deteriorament o ruptura d’aquestes. 

 
 
 
7. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
 
 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives front a les individuals. A més s’hauran de 
mantenir en bon estat de conservació, els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els 
medis de protecció hauran d’estar homologats segons normativa vigent. 
 
7.1. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

− Utilització de casc homologat (per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants). 
− Utilització de guants d’ús general. 
− Utilització de guants de goma. 
− Utilització de guants de soldador. 
− Utilització de guants dielèctrics. 
− Utilització de botes d’aigua. 
− Utilització de botes de seguretat de lona. 
− Utilització de botes de seguretat de cuir. 
− Utilització de botes dielèctrics. 
− Utilització de granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons conveni 

col·lectiu principal. 
− Utilització de vestits d’aigua. 
− Utilització d’ulleres contra impactes i antipols. 
− Utilització d’ulleres per a oxitallada. 
− Utilització de pantalla de soldador. 
− Utilització de mascaretes antipols. 
− Utilització de protectors auditius. 
− Utilització de polaines de soldador. 
− Utilització de maneguins de soldador. 
− Utilització de davantals de soldador. 
− Utilització de cinturó de seguretat de subjecció. 
− Utilització de cinturó antivibratori. 
− Utilització d’armilles reflectants. 
− A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
 
 
7.2. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES 
 

− Tanques de limitació i protecció. 
− Bastides de seguretat. 
− Senyals de trànsit. 
− Senyals de seguretat. 
− Cinta d’abalisament  

 
 

 
 

− Topalls de desplaçament de vehicles. 
− Banderoles de senyalització. 
− Xarxes horitzontals i verticals. 
− Suports i ancoratges de xarxes. 
− Baranes de protecció. 
− Ancoratges per a tub. 
− Abalisament lluminós. 
− Extintors. 
− Interruptors diferencials. 
− Preses de terra. 
− Vàlvules antiretrocés. 
− Senyals de stop en sortides de vehicles. 
− Senyals d’us de casc. 

 
 
7.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 
 
 Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. El tancament ha d’impedir que persones alienes a 
l’obra puguin entrar. 
 
 Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i s’hi prohibirà el pas a tota persona que en sigui aliena. 
 
 
7.4. INFORMACIÓ 
 
 Tot el personal, a l'inici de l’obra o quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos 
i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
 
7.5. FORMACIÓ 
 
 Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 
sen poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 
 
 Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut la formació en matèria de seguretat i 
salut. 
 
 
7.6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 
Farmacioles 
 
 Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent. 
 
Assistència a accidentats. 
 
 S’haurà d’informar a l’obra abans del seu inici de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis 
propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc...) on s’han de traslladar els accidentats per al 
seu tractament ràpid i efectiu. 
 
 Es preceptiu disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles 
accidentats als Centres d’assistència. 
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Reconeixement Mèdic 
 
 Tot el personal que comenci a treballar a l’obra  haurà de passar un reconeixement mèdic previ a la 
feina, i que es repetirà en el període d’un any. 
 
 S’analitzarà l’aigua destinada a consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la 
xarxa d’abastament de la població. 
 
 
 
8. PLA DE SEGURETAT 
 
 En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el contractista elaborarà un pla 
de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
 Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 
 
 
Gironella, abril de 2012 

    
           
          El Tècnic Redactor  

 
 
 
 

          Jordi San Millan i Filbà 
EIPO, S.L. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS  
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 PLEC DE CONDICIONS 
 
  
 
1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
  

Textos generals: 
 

− Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en els sector de la construcció. 
(BOE 19-10-2006). 

− Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 1109/2007, 
de 24 d’agost, per el que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per 
el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

− R.D. 67/2010, de 29 de gener, d’adaptació a la legislació de Prevención de Riesgos Laborales a 
la Administración General del Estado. 

− Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. (BOE 25-10-1997). 

− Completat pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència, 
pel qual s’aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 
amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

− Modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de modificació del Reglament 
dels serveis de prevenció i de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. (BOE 29-05-2006). 

− Modificat pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, de desenvolupament de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

− Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. (BOE 10-10-1995). 

− Completada pel Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
(BOE 24-05-1997). 

− Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social. (BOE 31.12-1998). 

− Completada pel Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
(BOE 1-05-2001). 

− Completada pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el 
risc elèctric. (BOE 21-06-2001). 

− Modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals. (BOE 13-12-2003). 

− Desenvolupat pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de desenvolupament de 
l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. (BOE 31-01-2004).  

 

 

 

− Completada pel Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, de protecció de la salut i 
la seguretat dels treballadors front als riscos que puguin derivar-se de l’exposició a 
vibracions mecàniques. (BOE 5-11-2005). 

− Completada pel Reial Decret 286/2006, de 10 de març, de protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors front els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

− Completada pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

− Modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis 
per la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu 
exercici. (BOE 23-12-2009). 

− Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. (BOE 31-01-1997). 

− Completat pel Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
(BOE 24-05-1997). 

− Modificat pel Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, de modificació del Reglament dels 
serveis de prevenció. (BOE 01-05-1998). 

− Completat pel Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
(BOE 1-05-2001). 

− Completada pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el 
risc elèctric. (BOE 21-06-2001). 

− Completada pel Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, de protecció de la salut i 
la seguretat dels treballadors front als riscos que puguin derivar-se de l’exposició a 
vibracions mecàniques. (BOE 5-11-2005). Modificat pel Reial Decret 330/2009, de 13 
de març. 

− Completada pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

− Modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de modificació del Reglament 
dels serveis de prevenció i de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció. (BOE 29-05-2006). 

− Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
Seguretat i salut. 

− Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a 
la Manipulació de càrregues, en particular dorsolumbars, per als treballadors. (BOE 23-04-
1997). 

− Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives 
al Treball que inclouen pantalles de visualització. (BOE 23-04- 1997). 
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− Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE 24-05-1997). 

− Modificat per Reial Decret 349/2003, de 21 de març, de modificació del Reial Decret 
665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball i ampliació del seu 
àmbit d’aplicació als agents mutàgens. (BOE 5-04-2003). 

− Completat pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

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

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

− Convenis Col·lectius 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 
1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 
9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. 
BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Condicions ambientals: 
 

− Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener. 

− Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut en els 
llocs de treball. (BOE 23-04-1997). 

− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
front els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 

Incendis: 
  

− Ordenances Municipals.  

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

− Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584 de 20 de març de 2010( (vacatio legis, 
entra en vigor el 20 de maig de 2010). 

 
Instal·lacions elèctriques:  

 

− Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  

− Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric.  

− Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 
tensió. Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. Anul·lat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 
17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.  

         En particular : 

− ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 

− ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 

− ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 

− ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior. 

− ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 

− ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

− Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica.  
 

− Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 
red de baixa tensió. 

− Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.  

− Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que 
s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

− Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. (DOGC 18/12/2001).     

− Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 

− Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 
(derogat el 19-09-2010).   
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Equips i maquinària: 
 

− Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, d’Utilització d’equips de treball. (BOE 7-08-1997). 

− Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, de modificació del Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de 
treballs temporals en alçada. (BOE 13-11-2004). 

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

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

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

 

 Equips de protecció individual: 

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

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

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

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

  

 Senyalització: 

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

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

 Diversos: 

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

− Convenis Col·lectius. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
 Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l’accident. 
 
 A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra 
on s’especificarà: 
 

− Nom de l’accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
− Hora, dia i lloc de l’accident, descripció de l’accident, causes de tipus personal. 
− Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
− Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
 Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia 
següent al de l’accident, com a molt tard. 
 
 La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informa o exigir l’adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà 
aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
 El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
 El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb 
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. L’accés estarà tancat, amb avisadors o 
timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
 El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del 
personal que intervé a l’obra. 
 
 En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 
respectives. 
 
 El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries, i reparacions) de la maquinària d’obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció 
facultativa etc..., usarà per circular per l’obra el casc de seguretat. 
 
 La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les 
adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 
 
 Tota la maquinària elèctrica que s’utilitzi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
 Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l’electricista 
de l’obra. 
 
 Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
 Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida 
útil. 
 
 Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
 Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 
 
 L’ús d’una peça o d’un equip mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
 
4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 
 
 Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d’aquest sector. 
 
 
CASC 
 
 El cas ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d’estar homologat d’acord amb 
la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 
 
 Les característiques principals són: 
 

− Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 
− Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g 

 
 Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
 En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s'en canviïn les peces interiors 
en contacte amb el cap. 
 
 
CALÇAT DE SEGURETAT 
 
 Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi 
ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat (botes) homologat 
d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 
12/02/80. 
 
 Les característiques principals són. 
 

− Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 
− Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g. 

 
 Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les bores 
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE 
núm. 305 de 22/12/81 classe E. 
 
 
 
 
 

 
 
GUANTS 
 
 Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), 
cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

− Cotó o punt: feines lleugeres 
− Cuir: manipulació en general. 
− Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 
− lona: manipulació de fustes. 

 
 Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 
 
 Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 
 
 
CINTURONS DE SEGURETAT 
 
 Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de cinturons de 
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 
08/06/77, BOE núm. 210 de 02/09/77. 
 
 
 Les característiques principals són:  
 

− Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan 
els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure. 

 
PROTECTORS AUDITIUS 
 
 Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), 
és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
 
 Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. 
Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 
 
 
PROTECTORS DE LA VISTA 
 
 Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
 Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nom 196 de 17/08/78 i MT-17, Resolució 
de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 
 
 
ROBA DE TREBALL 
 
 Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 
 
 La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, 
gires, etc) i fàcil de netejar. 
 
 En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls entregarà roba 
impermeable. 
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5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
 Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
 
 Tindran com a mínim 100 cm d’alçària i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser 
estable i no s’ha de poder moure ni tombar. 
 
 
BARANES 
 
 Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 m. Hauran de tenir la 
resistència suficient (150 Kg/m) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció 
de 90 cm, llistó intermedi entornpeu. 
 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 
 
 Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que pugin ser sotmesos d’acord amb la seva 
funció protectora. 
 
 
ESCALES DE MÀ. 
 
 Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. 
La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
 Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments. 
 
 Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
 
SERVEI MÈDIC 
 
 Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat. 
 
 Tot el personal de nou ingrés a la contracta encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 
contractats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
 Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el 
conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
 Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats 
de primers auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. Es interessant que participi en el Comitè de Seguretat i 
Salut.  
 
 El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi consumit. 
 
 
 
 
8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
 Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques al 
que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de 
l'ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
 
 
9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin 
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat d’amidaments del projecte d’execució 
 
 
 
 
10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
 El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 defineix. 
 
 
 
 
11. AVIS PREVI 
 
 El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de 
les obres. 
 
 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 
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12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de l’obra, en 
que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus 
mitjans i mètodes d’execució. 
 
 Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret 1627/97 
amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin 
procedir al compliment de l’acta d’aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 
 
 Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de les obra o bé per variacions en el 
projecte d’execució que ha de servir de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut requerirà l’aprovació 
del tècnic autor de l’estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase 
d’execució de les obres. 
 
 
 
 
13. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 A l’obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d’estar en poder del 
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció 
facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 
considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció 
de treball corresponent, dins el termini de 24 hores. 
 
 
Gironella, abril de 2012 
 
 
 

El Tècnic Redactor 
 
 
 
 
 

Jordi San Millan i Filbà 
EIPO, S.L. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS_TEATRE VIL
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS_TEATRE VIL
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts
en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 H1513151 m Protecció col.lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre,
fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

5 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m
i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

15 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

16 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  ESS_TEATRE VIL
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  ESS_TEATRE VIL
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS_TEATRE VIL
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H142CD70P-5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1445003P-7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H144E406P-8 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H1455710P-9 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1459630P-10 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H145D002P-11 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1463253P-12 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

57,16 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H1465275P-13 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,12 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1474600P-14 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

H147N000P-15 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1481242P-16 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

20,70 €

(VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1481654P-17 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,78 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

H1484110P-18 u Samarreta de treball, de cotó 2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H1485800P-19 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1488580P-20 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,30 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H1489890P-21 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

H148B580P-22 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H1512212P-23 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

13,26 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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H1513151P-24 m Protecció col.lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada
0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

H15151A1P-25 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

H151AJ01P-26 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

11,67 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

H1522111P-27 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

H152J105P-28 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

H152N681P-29 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H153A9F1P-30 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

H15B6006P-31 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 17,66 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H15Z1001P-32 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,56 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H16F1004P-33 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

HBB11111P-34 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

47,05 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)
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HBB20005P-35 u Senyal manual per a senyalista 11,08 €

(ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HBBAC005P-36 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,15 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HBC12300P-37 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HBC19081P-38 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBC1D081P-39 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HBC1KJ00P-40 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HQU1521AP-41 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,93 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HQU2GF01P-42 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,01 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

HQUA1100P-43 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

106,80 €

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HQUAM000P-44 u Reconeixement mèdic 32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

HQUAP000P-45 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

HQUZM000P-46 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88 €

Altres conceptes 6,88000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42 €

Altres conceptes 5,42000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,70 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,02 €

Altres conceptes 12,02000 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €
Altres conceptes 0,25000 €

P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €
Altres conceptes 1,60000 €

P-8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €
Altres conceptes 2,95000 €

P-9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,26 €

Altres conceptes 2,26000 €

P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,72 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-11 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,93 €

Altres conceptes 5,93000 €

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

57,16 €
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Altres conceptes 57,16000 €

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,12 €

Altres conceptes 21,12000 €

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34 €
Altres conceptes 13,34000 €

P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41 €
Altres conceptes 21,41000 €

P-16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

20,70 €

Altres conceptes 20,70000 €

P-17 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,78 €

Altres conceptes 17,78000 €

P-18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,66 €
Altres conceptes 2,66000 €

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,39 €

Altres conceptes 17,39000 €

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,30 €

Altres conceptes 14,30000 €

P-21 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,62 €

Altres conceptes 12,62000 €

P-22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15,40 €

Altres conceptes 15,40000 €

P-23 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

13,26 €



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Altres conceptes 13,26000 €

P-24 H1513151 m Protecció col.lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada
0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

5,01 €

Altres conceptes 5,01000 €

P-25 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,32 €

Altres conceptes 4,32000 €

P-26 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

11,67 €

Altres conceptes 11,67000 €

P-27 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,06 €

Altres conceptes 12,06000 €

P-28 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,09 €

Altres conceptes 5,09000 €

P-29 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

6,11 €

Altres conceptes 6,11000 €

P-30 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,20 €

Altres conceptes 23,20000 €

P-31 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 17,66 €
Altres conceptes 17,66000 €

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,56 €
Altres conceptes 38,56000 €

P-33 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,56 €
Altres conceptes 17,56000 €

P-34 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

47,05 €
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Altres conceptes 47,05000 €

P-35 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,08 €
Altres conceptes 11,08000 €

P-36 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,15 €

Altres conceptes 25,15000 €

P-37 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,63 €
Altres conceptes 9,63000 €

P-38 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,39 €
Altres conceptes 1,39000 €

P-39 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,29 €
Altres conceptes 2,29000 €

P-40 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,78 €
Altres conceptes 5,78000 €

P-41 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,93 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-42 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,01 €

Altres conceptes 51,01000 €

P-43 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

106,80 €

Altres conceptes 106,80000 €

P-44 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00 €
Altres conceptes 32,00000 €

P-45 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €
Altres conceptes 177,50000 €

P-46 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,56 €
Altres conceptes 17,56000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 18,65000 €

A0140000 h Manobre 17,56000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,17000 €
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MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,62000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,97000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,36000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,12000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 87,98000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,98000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,11000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,03000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,61000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,94000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,10000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88000 €

B1421110 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

5,42000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,73000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,70000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,02000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,26000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,72000 €

B145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,93000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

57,16000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,12000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

20,70000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,78000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,66000 €
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B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,39000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14,30000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

12,62000 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15,40000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,16000 €

B151ABB7 u Pescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos 4,17000 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,48000 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 17,66000 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,10000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,37000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,99000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,08000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,59000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,28000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 11,82000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 29,49000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

125,93000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 49,25000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

106,80000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 71,24960 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,17000 = 19,98700

Subtotal: 19,98700 19,98700
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,62000 = 0,97200

Subtotal: 0,97200 0,97200
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 87,98000 = 17,59600

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,12000 = 21,88600

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,36000 = 10,63400
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,97000 = 0,17460

Subtotal: 50,29060 50,29060

COST DIRECTE 71,24960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,24960

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84855 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,65000 = 0,09325
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,00000 = 0,10500

Subtotal: 0,19825 0,19825
Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,98000 = 0,00980

Subtotal: 0,65030 0,65030

COST DIRECTE 0,84855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84855
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 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 6,88000 = 6,88000

Subtotal: 6,88000 6,88000

COST DIRECTE 6,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 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 5,42000 = 5,42000

Subtotal: 5,42000 5,42000

COST DIRECTE 5,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42000

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,73000 = 4,73000

Subtotal: 4,73000 4,73000
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COST DIRECTE 4,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,73000

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 7,70000 = 7,70000

Subtotal: 7,70000 7,70000

COST DIRECTE 7,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70000

P-5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 12,02000 = 12,02000

Subtotal: 12,02000 12,02000

COST DIRECTE 12,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,02000

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000
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COST DIRECTE 0,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25000

P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60000

P-8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95000

P-9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,26000 = 2,26000

Subtotal: 2,26000 2,26000

COST DIRECTE 2,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26000
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P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 5,72000 = 5,72000

Subtotal: 5,72000 5,72000

COST DIRECTE 5,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72000

P-11 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93000

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 57,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

1,000      x 57,16000 = 57,16000

Subtotal: 57,16000 57,16000
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COST DIRECTE 57,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,16000

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 21,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1,000      x 21,12000 = 21,12000

Subtotal: 21,12000 21,12000

COST DIRECTE 21,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,12000

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 13,34000 = 13,34000

Subtotal: 13,34000 13,34000

COST DIRECTE 13,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,34000

P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar Rend.: 1,000 21,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 1,000      x 21,41000 = 21,41000

Subtotal: 21,41000 21,41000

COST DIRECTE 21,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,41000

P-16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 20,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 20,70000 = 20,70000

Subtotal: 20,70000 20,70000

COST DIRECTE 20,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70000

P-17 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 17,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 17,78000 = 17,78000

Subtotal: 17,78000 17,78000

COST DIRECTE 17,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,78000

P-18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,66000 = 2,66000

Subtotal: 2,66000 2,66000
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COST DIRECTE 2,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66000

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 17,39000 = 17,39000

Subtotal: 17,39000 17,39000

COST DIRECTE 17,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39000

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 14,30000 = 14,30000

Subtotal: 14,30000 14,30000

COST DIRECTE 14,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,30000

P-21 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

1,000      x 12,62000 = 12,62000

Subtotal: 12,62000 12,62000

COST DIRECTE 12,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62000
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P-22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per
a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 15,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per
a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 15,40000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

COST DIRECTE 15,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,40000

P-23 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,56000 = 4,39000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000

Subtotal: 9,64000 9,64000
Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,650      x 0,84855 = 1,40011

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,800      x 0,37000 = 0,29600
B151ABB7 u Pescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de

80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos
0,230      x 4,17000 = 0,95910

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

6,000      x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 3,61521 3,61521
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COST DIRECTE 13,25521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25521

P-24 H1513151 m Protecció col.lectiva vertical entre sostres amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de
diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada
0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000

Subtotal: 3,85600 3,85600
Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,160      x 0,84855 = 0,13577

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

6,000      x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 1,09577 1,09577
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,85600 = 0,05784

Subtotal: 0,05784 0,05784

COST DIRECTE 5,00961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00961

P-25 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,32 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000

Subtotal: 3,85600 3,85600
Materials

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 2,700      x 0,10000 = 0,27000
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,16000 = 0,19200

Subtotal: 0,46200 0,46200

COST DIRECTE 4,31800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31800

P-26 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 11,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,56000 = 4,39000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000

Subtotal: 9,64000 9,64000
Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 203,19000 = 0,40638
B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,11000 = 0,11211
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,600      x 0,42000 = 1,51200

Subtotal: 2,03049 2,03049

COST DIRECTE 11,67049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,67049

P-27 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,56000 = 4,39000
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Subtotal: 9,64000 9,64000
Materials

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,10000 = 0,35000
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 71,24960 = 1,42499

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,94000 = 0,64680

Subtotal: 2,42179 2,42179

COST DIRECTE 12,06179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06179

P-28 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600

Subtotal: 3,85600 3,85600
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200      x 1,03000 = 1,23600

Subtotal: 1,23600 1,23600

COST DIRECTE 5,09200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09200

P-29 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària
1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada
2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 21,00000 = 2,52000
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 17,56000 = 2,10720

Subtotal: 4,62720 4,62720
Materials

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400      x 1,48000 = 0,59200

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,94000 = 0,64680
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 2,400      x 0,10000 = 0,24000

Subtotal: 1,47880 1,47880
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COST DIRECTE 6,10600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10600

P-30 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,56000 = 2,63400
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000

Subtotal: 5,78400 5,78400
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,42000 = 5,04000
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

12,500      x 0,99000 = 12,37500

Subtotal: 17,41500 17,41500

COST DIRECTE 23,19900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,19900

P-31 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

Rend.: 1,000 17,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

1,000      x 17,66000 = 17,66000

Subtotal: 17,66000 17,66000

COST DIRECTE 17,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66000

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 38,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 38,56000 38,56000
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COST DIRECTE 38,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,56000

P-33 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 17,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

COST DIRECTE 17,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56000

P-34 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per
a 2 usos

1,000      x 29,49000 = 29,49000

Subtotal: 29,49000 29,49000

COST DIRECTE 47,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,05000

P-35 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,08000 = 11,08000

Subtotal: 11,08000 11,08000

COST DIRECTE 11,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08000

P-36 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,15 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,59000 = 7,59000

Subtotal: 7,59000 7,59000

COST DIRECTE 25,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,15000

P-37 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 9,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,56000 = 0,35120

Subtotal: 0,35120 0,35120
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 9,28000 = 9,28000

Subtotal: 9,28000 9,28000

COST DIRECTE 9,63120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,63120

P-38 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 17,56000 = 1,14140

Subtotal: 1,14140 1,14140
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,15000 = 0,15000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,84855 = 0,10183

Subtotal: 0,25183 0,25183

COST DIRECTE 1,39323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39323
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P-39 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 17,56000 = 2,10720

Subtotal: 2,10720 2,10720
Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,84855 = 0,10183

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,18183 0,18183

COST DIRECTE 2,28903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28903

P-40 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 17,56000 = 1,05360

Subtotal: 1,05360 1,05360
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos

0,400      x 11,82000 = 4,72800

Subtotal: 4,72800 4,72800

COST DIRECTE 5,78160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78160

P-41 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 125,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

1,000      x 125,93000 = 125,93000
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amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Subtotal: 125,93000 125,93000

COST DIRECTE 125,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,93000

P-42 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600

Subtotal: 1,75600 1,75600
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 49,25000 = 49,25000

Subtotal: 49,25000 49,25000

COST DIRECTE 51,00600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,00600

P-43 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 106,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 106,80000 = 106,80000

Subtotal: 106,80000 106,80000

COST DIRECTE 106,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,80000

P-44 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 32,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000
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COST DIRECTE 32,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00000

P-45 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 177,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 177,50000 = 177,50000

Subtotal: 177,50000 177,50000

COST DIRECTE 177,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,50000

P-46 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 17,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000

Subtotal: 17,56000 17,56000

COST DIRECTE 17,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56000
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OBRA 01 ESS_TEATRE VIL

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,88 5,000 34,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,42 1,000 5,42

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,73 1,000 4,73

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

7,70 1,000 7,70

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

12,02 1,000 12,02

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,25 50,000 12,50

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 7)

1,60 2,000 3,20

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)

2,95 2,000 5,90

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
9)

2,26 2,000 4,52

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

5,72 1,000 5,72

11 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)

5,93 1,000 5,93

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 12)

57,16 1,000 57,16

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)

21,12 5,000 105,60

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 13,34 1,000 13,34
15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 15) 21,41 5,000 107,05
16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 16)

20,70 5,000 103,50

17 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

17,78 1,000 17,78

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 18) 2,66 10,000 26,60

euros
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19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

17,39 5,000 86,95

20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

14,30 1,000 14,30

21 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 21)

12,62 5,000 63,10

22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

15,40 1,000 15,40

TOTAL CAPÍTOL 01.01 712,82

OBRA 01 ESS_TEATRE VIL

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

4,32 8,000 34,56

2 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col.locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

13,26 15,000 198,90

3 H1513151 m Protecció col.lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres
superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

5,01 20,000 100,20

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

11,67 2,500 29,18

5 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)

6,11 15,000 91,65

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

12,06 8,000 96,48

7 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

5,09 5,000 25,45

8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 30)

23,20 1,000 23,20

9 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 31)

17,66 1,000 17,66

10 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

47,05 1,000 47,05

11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 35) 11,08 1,000 11,08
12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m

25,15 1,000 25,15

euros
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de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
13 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 9,63 5,000 48,15
14 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,39 20,000 27,80

15 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 39)

2,29 20,000 45,80

16 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

5,78 10,000 57,80

TOTAL CAPÍTOL 01.03 880,11

OBRA 01 ESS_TEATRE VIL

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 32)

38,56 6,000 231,36

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

51,01 1,000 51,01

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 43)

106,80 1,000 106,80

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 46) 17,56 5,000 87,80
5 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

TOTAL CAPÍTOL 01.04 854,76

OBRA 01 ESS_TEATRE VIL

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
33)

17,56 5,000 87,80

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 45) 177,50 1,000 177,50

TOTAL CAPÍTOL 01.05 265,30

OBRA 01 ESS_TEATRE VIL

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 44) 32,00 5,000 160,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 160,00

euros
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euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 712,82
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 880,11
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 854,76
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 265,30
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 160,00
OBRA 01  ESS_TEATRE VIL 2.872,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.872,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS_TEATRE VIL 2.872,99

2.872,99

euros

Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 24,81
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 30,63
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 29,75
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 9,23
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 5,57
OBRA 01  ESS_TEATRE VIL 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS_TEATRE VIL 100,00

100,00

euros



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pressupost d’Execució per Contracte  
 

 
 
 
 
 



 



Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 2.872,99

13 % Despeses Generals SOBRE 2.872,99........................................................................ 373,49

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.872,99.............................................................................. 172,38

Subtotal 3.418,86

18 % IVA SOBRE 3.418,86.................................................................................................. 615,39

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.034,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS )

El Tècnic Redactor del Projecte

Jordi San Millan i Filbà
EIPO S.L.



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
 

 
 
 
 
 
 



 





 





 





 





 





 





 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2. Justificació de Preus 
 

 
 
 
 
 
 



 



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,99000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,99000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,72000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 18,65000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 19,53000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,50000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 54,50000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 55,40000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,82000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,48000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,35000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 47,65000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 151,25000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,67000 €



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,25000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,31000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 18,22000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,03000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,50000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 97,65000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,16000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,96000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,44000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,96000 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,87000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,82000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,15000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,05000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,33000 €

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl.lica 4,50000 €

B0DG1110 m2 Amortització de bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar,
amb part proporcional d'accessoris

11,04000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,18000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,15000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,32000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,24000 €

B0F85560 u Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,43000 €

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 0,21000 €

BD35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

23,12000 €

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BD35UA20 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

29,13000 €

BD5H21G5 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del 0 a 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca

102,42000 €

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

10,26000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

67,33000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 29,16000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,55000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

39,09000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,18000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,80000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,96000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800
Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,25000 = 12,51250
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 18,03000 = 27,94650

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 94,44000 = 14,16600

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 54,80680 54,80680
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,93300 = 0,20933

Subtotal: 0,20933 0,20933

COST DIRECTE 76,95713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,95713

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 107,04000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en

sacs
0,200      x 97,65000 = 19,53000

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 85,84240 85,84240

COST DIRECTE 107,04190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,04190

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,67000 = 0,70350

Subtotal: 0,71431 0,71431
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,20800 = 0,00208

Subtotal: 0,00208 0,00208

COST DIRECTE 0,92399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92399
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E090T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de
diàmetre, disposats en base 2 amb tubs de PVC,
protegits amb dau de formigó HM-15 de 40x25 cm,
amb part proporcional d'obturadors, col.locació de
cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, separadors cada 3 m i maniguets
d'unió, segons detall de canalització, inclosa
excavació, repàs, replè compactat de rases i
transport de sobrants a l'abocador, totalment acabat

Rend.: 1,000 15,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560

Subtotal: 0,73560 0,73560
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,150 /R x 41,12000 = 6,16800

Subtotal: 6,16800 6,16800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,73533 = 0,01103

Subtotal: 0,01103 0,01103

COST DIRECTE 6,91463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91463

P-3 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades d'aportació interior, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PN

Rend.: 1,000 13,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780
A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 19,03000 = 8,56350

Subtotal: 8,93130 8,93130
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 8,48000 = 3,81600
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,020 /R x 54,50000 = 1,09000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,90600 4,90600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,93133 = 0,13397

Subtotal: 0,13397 0,13397

COST DIRECTE 13,97127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97127

P-4 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 79,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 67,87000 = 74,65700

Subtotal: 74,65700 74,65700
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,59733 = 0,06896

Subtotal: 0,06896 0,06896

COST DIRECTE 79,32346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,32346

P-5 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,53000 = 0,15624
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,99000 = 0,13194

Subtotal: 0,28818 0,28818
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,06000 = 0,00541
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92399 = 0,92399

Subtotal: 0,92940 0,92940
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,28800 = 0,00432
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Subtotal: 0,00432 0,00432

COST DIRECTE 1,22190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22190

P-6 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 17,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 18,65000 = 7,46000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 14,05700 14,05700
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,18000 = 0,03600
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 203,19000 = 0,22351
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,30000 = 0,30000

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,05000 = 1,15500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,43000 = 0,85991
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,15000 = 0,10750

Subtotal: 2,79773 2,79773
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,05733 = 0,21086

Subtotal: 0,21086 0,21086

COST DIRECTE 17,06559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,06559

P-7 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 10,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,99000 = 1,64925
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 4,40775 4,40775
Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105      x 58,44000 = 6,13620

Subtotal: 6,13620 6,13620

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,40800 = 0,06612

Subtotal: 0,06612 0,06612

COST DIRECTE 10,61007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,61007

P-8 E4000003 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø15 col.locat
amb taladre i resines epoxi

Rend.: 1,000 26,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 E4000004 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø12 col.locat
amb taladre i resines epoxi

Rend.: 1,000 22,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 E4000005 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø20 col.locat
amb taladre i resines epoxi

Rend.: 1,000 30,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 E4000007 m2 Subministrament i col·locació de prellosa de formigó
pretensada alleugerida, model T-6 de la casa Atefor o
similar, de 250 cm d'amplària i 7 cm de cantell, inclòs
el transport a peu d'obra, la descàrrega, la seva
col·locació, els treballs amb grua, els mitjans
auxiliars, l'apuntalament i la part proporcional de talls,
totalment acabat segons plànols de detall

Rend.: 1,000 65,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 125,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,440 /R x 18,39000 = 26,48160
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 21,99000 = 7,91640

Subtotal: 34,39800 34,39800
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 151,25000 = 18,90625

Subtotal: 18,90625 18,90625
Materials

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 67,87000 = 71,26350

Subtotal: 71,26350 71,26350
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 34,39800 = 0,85995

Subtotal: 0,85995 0,85995

COST DIRECTE 125,42770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,42770

P-13 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 100,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 21,99000 = 1,84716
A0140000 h Manobre 0,336 /R x 18,39000 = 6,17904

Subtotal: 8,02620 8,02620
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 151,25000 = 21,17500

Subtotal: 21,17500 21,17500
Materials

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 67,87000 = 71,26350

Subtotal: 71,26350 71,26350
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 8,02640 = 0,20066

Subtotal: 0,20066 0,20066

COST DIRECTE 100,66536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,66536

P-14 E45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 88,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 18,39000 = 3,97224
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 21,99000 = 1,18746

Subtotal: 5,15970 5,15970
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 151,25000 = 13,61250

Subtotal: 13,61250 13,61250
Materials
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B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 67,82000 = 69,17640

Subtotal: 69,17640 69,17640
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 5,15960 = 0,12899

Subtotal: 0,12899 0,12899

COST DIRECTE 88,07759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,07759

P-15 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de pilars

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 21,99000 = 0,15393
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 19,53000 = 0,13671

Subtotal: 0,29064 0,29064
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92399 = 0,92399

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,06000 = 0,00530

Subtotal: 0,92929 0,92929
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,29067 = 0,00436

Subtotal: 0,00436 0,00436

COST DIRECTE 1,22429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22429

P-16 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de bigues

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530

Subtotal: 0,41520 0,41520
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,06000 = 0,00954
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92399 = 0,92399

Subtotal: 0,93353 0,93353
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,41533 = 0,00623

Subtotal: 0,00623 0,00623

COST DIRECTE 1,35496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35496

P-17 E4B9DA77 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D:
8 - 8 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura
de sostres amb elements resistents

Rend.: 1,000 5,04 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 21,99000 = 0,26388
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,53000 = 0,19530

Subtotal: 0,45918 0,45918
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92399 = 0,92399

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,06000 = 0,01272

Subtotal: 0,93671 0,93671
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,45933 = 0,00689

Subtotal: 0,00689 0,00689

COST DIRECTE 1,40278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40278

P-19 E4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors
metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de
secció quadrada ó rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000 27,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,340 /R x 21,99000 = 7,47660
A0133000 h Ajudant encofrador 0,340 /R x 18,65000 = 6,34100

Subtotal: 13,81760 13,81760
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Materials
B0DG1110 m2 Amortització de bastidors metàl.lics modulars amb

tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar, amb
part proporcional d'accessoris

1,200      x 11,04000 = 13,24800

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,15000 = 0,08965

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,15000 = 0,21500

Subtotal: 13,55265 13,55265
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 13,81760 = 0,34544

Subtotal: 0,34544 0,34544

COST DIRECTE 27,71569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,71569

P-20 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària
<=3 m

Rend.: 1,000 23,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 18,65000 = 9,32500

Subtotal: 20,32000 20,32000
Materials

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,30000 = 0,30000

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,1016      x 1,05000 = 1,15668
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,15000 = 0,17200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,43000 = 0,51557
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0302      x 8,15000 = 0,24613

Subtotal: 2,50619 2,50619
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 20,32000 = 0,50800

Subtotal: 0,50800 0,50800

COST DIRECTE 23,33419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,33419

P-21 E4D93BK8 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
poliestirè expandit de 47x70 cm i 28 cm d'alçària

Rend.: 1,000 8,25 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-22 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 34,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 21,99000 = 17,59200
A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 18,65000 = 13,05500

Subtotal: 30,64700 30,64700
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,15000 = 0,12900
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,43000 = 0,42570
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 8,15000 = 0,12307

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,28000 = 1,40800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 203,19000 = 0,38606

Subtotal: 2,58764 2,58764
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 30,64720 = 0,76618

Subtotal: 0,76618 0,76618

COST DIRECTE 34,00082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,00082

P-23 E612T5AK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Rend.: 1,000 28,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,310 /R x 18,39000 = 5,70090
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 21,99000 = 13,54584

Subtotal: 19,24674 19,24674
Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,022      x 107,04190 = 2,35492

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 30,600      x 0,21000 = 6,42600

Subtotal: 8,78092 8,78092
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 19,24680 = 0,48117

Subtotal: 0,48117 0,48117
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COST DIRECTE 28,50883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,50883

P-24 E614DN1K m2 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de
supermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 12,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 21,99000 = 6,15720
A0140000 h Manobre 0,140 /R x 18,39000 = 2,57460

Subtotal: 8,73180 8,73180
Materials

B0F85560 u Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,599      x 0,43000 = 3,26757

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0053      x 107,04190 = 0,56732

Subtotal: 3,83489 3,83489
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 8,73200 = 0,21830

Subtotal: 0,21830 0,21830

COST DIRECTE 12,78499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78499

P-25 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 20,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 21,99000 = 10,11540
A0140000 h Manobre 0,230 /R x 18,39000 = 4,22970

Subtotal: 14,34510 14,34510
Materials

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 22,5012      x 0,21000 = 4,72525
D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0126      x 107,04190 = 1,34873

Subtotal: 6,07398 6,07398
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 14,34520 = 0,35863

Subtotal: 0,35863 0,35863

COST DIRECTE 20,77771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,77771

P-26 E614KK1K m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 21,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 21,99000 = 9,23580
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 18,39000 = 3,86190

Subtotal: 13,09770 13,09770
Materials

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40
mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

22,4952      x 0,32000 = 7,19846

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0051      x 107,04190 = 0,54591

Subtotal: 7,74437 7,74437
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 13,09760 = 0,32744

Subtotal: 0,32744 0,32744

COST DIRECTE 21,16951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,16951

P-27 E9232B91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 10,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0625 /R x 18,39000 = 1,14938
A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 19,03000 = 2,37875

Subtotal: 3,52813 3,52813
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0625 /R x 11,82000 = 0,73875

Subtotal: 0,73875 0,73875
Materials

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,3571      x 18,22000 = 6,50636

Subtotal: 6,50636 6,50636
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,52800 = 0,05292

Subtotal: 0,05292 0,05292

COST DIRECTE 10,82616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82616

P-28 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
15 cm de gruix

Rend.: 1,000 16,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 21,99000 = 2,41890
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,39000 = 4,41360

Subtotal: 6,83250 6,83250
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 59,96000 = 9,26382

Subtotal: 9,26382 9,26382
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,83267 = 0,10249

Subtotal: 0,10249 0,10249

COST DIRECTE 16,19881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,19881

P-29 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60
cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Rend.: 1,000 199,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,400 /R x 18,39000 = 44,13600
A0122000 h Oficial 1a paleta 4,500 /R x 21,99000 = 98,95500

Subtotal: 143,09100 143,09100
Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,2163      x 107,04190 = 23,15316
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B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,01000 = 0,00202
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 76,010      x 0,24000 = 18,24240
D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,1649      x 76,95713 = 12,69023

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0063      x 94,44000 = 0,59497

Subtotal: 54,68278 54,68278
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 143,09133 = 2,14637

Subtotal: 2,14637 2,14637

COST DIRECTE 199,92015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,92015

P-30 ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

Rend.: 1,000 39,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 21,99000 = 7,03680
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 18,39000 = 8,82720

Subtotal: 15,86400 15,86400
Materials

BD35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 23,12000 = 23,12000

Subtotal: 23,12000 23,12000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,86400 = 0,23796

Subtotal: 0,23796 0,23796

COST DIRECTE 39,22196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,22196

P-31 ED35UA20 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
40x40 cm i 45 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

Rend.: 1,000 45,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 21,99000 = 7,03680
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 18,39000 = 8,82720

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,86400 15,86400
Materials

BD35UA20 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
40x40 cm i 45 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 29,13000 = 29,13000

Subtotal: 29,13000 29,13000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,86400 = 0,23796

Subtotal: 0,23796 0,23796

COST DIRECTE 45,23196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,23196

P-32 ED7F0001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 27,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 ED7FLAAA m Clavegueró amb tub de PVC de D=80 mm, de paret
estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10
cm sobre el tub amb formigó

Rend.: 1,000 14,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,100 /R x 19,53000 = 1,95300
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 5,99100 5,99100
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 59,96000 = 5,99600

Subtotal: 5,99600 5,99600
Altres

BD13188B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 80 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,050      x 2,60000 = 2,73000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,99133 = 0,08987

Subtotal: 2,81987 2,81987
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COST DIRECTE 14,80687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,80687

P-34 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 53,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800
A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 14,18100 14,18100
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,130 /R x 8,48000 = 1,10240
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,060 /R x 41,12000 = 2,46720

Subtotal: 3,56960 3,56960
Materials

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,44000 = 0,44000
BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 29,16000 = 9,62280
BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,248      x 10,26000 = 12,80448

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,735      x 17,50000 = 12,86250

Subtotal: 35,72978 35,72978
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,18133 = 0,21272

Subtotal: 0,21272 0,21272

COST DIRECTE 53,69310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,69310

P-35 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 54,50000 = 0,54500

Subtotal: 0,54500 0,54500
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COST DIRECTE 0,54500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54500

P-36 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de roca i enderroc de
possibles serveis o estructures existents

Rend.: 1,000 4,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.: 1,000 8,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120

Subtotal: 1,47120 1,47120
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,125 /R x 58,74000 = 7,34250

Subtotal: 7,34250 7,34250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02207

COST DIRECTE 8,83577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83577

P-38 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0.6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,39000 = 1,19535
A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 19,03000 = 2,09330

Subtotal: 3,28865 3,28865
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 8,35000 = 0,91850

Subtotal: 0,91850 0,91850
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,28867 = 0,04933

Subtotal: 0,04933 0,04933
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COST DIRECTE 4,25648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25648

P-39 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 55,40000 = 0,44320
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 64,40000 = 0,70840

Subtotal: 1,15160 1,15160

COST DIRECTE 1,15160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15160

P-40 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 21,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 19,03000 = 10,46650

Subtotal: 10,46650 10,46650
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 5,87400
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 8,35000 = 4,59250

Subtotal: 10,46650 10,46650
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,46667 = 0,15700

Subtotal: 0,15700 0,15700

COST DIRECTE 21,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,09000

P-41 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat d'aportació exterior, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 29,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 19,03000 = 8,56350
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Subtotal: 8,56350 8,56350
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 8,35000 = 3,75750
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 5,87400

Subtotal: 9,63150 9,63150
Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,150      x 9,50000 = 10,92500

Subtotal: 10,92500 10,92500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,56333 = 0,12845

Subtotal: 0,12845 0,12845

COST DIRECTE 29,24845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,24845

P-42 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat d'aportació
interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 12,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 19,03000 = 4,18660

Subtotal: 4,18660 4,18660
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,220 /R x 11,82000 = 2,60040
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,74000 = 5,87400

Subtotal: 8,47440 8,47440
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,18667 = 0,06280

Subtotal: 0,06280 0,06280

COST DIRECTE 12,72380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,72380

P-43 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a
la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

Rend.: 1,000 3,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

P-44 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres Rend.: 1,000 4,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-45 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 76,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550

Subtotal: 11,57400 11,57400
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,67000 = 0,70050

Subtotal: 0,70050 0,70050
Materials

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 61,16000 = 64,21800

Subtotal: 64,21800 64,21800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,57400 = 0,17361

Subtotal: 0,17361 0,17361

COST DIRECTE 76,66611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,66611

P-46 FBT00001 u Subministre i col.locació de bassament d'armari,
inclòs dau de formigó H-150 fixació armari que anirà
soterrat 50 cm. Tot inclos completament acabat.

Rend.: 1,000 180,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-47 FCQU0001 u Control de qualitat en obra Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-48 FD5H21G5 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del 0 a 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125
segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Rend.: 1,000 131,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650
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A0140000 h Manobre 0,525 /R x 18,39000 = 9,65475

Subtotal: 17,35125 17,35125
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 59,96000 = 5,93604

BD5H21G5 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del 0 a 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat entramada, classe B125
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 102,42000 = 107,54100

Subtotal: 113,47704 113,47704
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,35133 = 0,26027

Subtotal: 0,26027 0,26027

COST DIRECTE 131,08856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,08856

P-49 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre,
de paret estructurada amb junta elàstica wavihol
classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ
anivellament amb capa de 10 cm de gruix i base de
formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb
formigó, totalment col.locat inclosa part proporcional
de peces especials per a la connexió entre tubs

Rend.: 1,000 36,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 3,11850 3,11850
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 41,12000 = 2,05600

Subtotal: 2,05600 2,05600
Materials

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,135      x 61,16000 = 8,25660

Subtotal: 8,25660 8,25660
Altres

BD758222 m Canonada de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de
paret estructurada amb junta elàstica wavihol classe
41-SN8, inclosa part proporcional de peces especials
per a la connexió entre tubs

1,050      x 21,50000 = 22,57500

Subtotal: 22,57500 22,57500
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COST DIRECTE 36,00610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,00610

P-50 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 102,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 18,39000 = 25,74600

Subtotal: 56,53200 56,53200
Materials

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,33000 = 1,33931

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 19,25000 = 0,52938
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 17,997      x 0,24000 = 4,31928
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 59,96000 = 38,91404

Subtotal: 45,10201 45,10201
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 56,53200 = 0,84798

Subtotal: 0,84798 0,84798

COST DIRECTE 102,48199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,48199

P-51 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 1,000 87,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 21,99000 = 9,89550
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550

Subtotal: 18,17100 18,17100
Materials

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 67,33000 = 67,33000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,050      x 28,87000 = 1,44350

Subtotal: 68,77350 68,77350

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18,17133 = 0,27257

Subtotal: 0,27257 0,27257

COST DIRECTE 87,21707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,21707

P-52 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de
les mateixes característiques que el enderrocat,
inclosa part proporcional de tall amb serra de disc,
subbase de tot-ú artificial, base de tot-ú artificial, regs
asfàltics i paviments de mescla, totalment acabat
segons indicacions de la direcció d'obres

Rend.: 1,000 49,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-53 FET00009 u Subministrament i col.locació d'armari de distribució,
derivació o seccionament de BT amb 4 bases
tripolars BTCV-400A, tipus CDV (60x35xH100)
muntat en vorera, sòcul de formigó, totalment
instal.lat segons companyia

Rend.: 1,000 715,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-54 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 27,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 19,53000 = 5,66370
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 22,72000 = 6,58880

Subtotal: 12,25250 12,25250
Materials

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 39,09000 = 11,72700

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,55000 = 3,62100

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 15,52800 15,52800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18379

COST DIRECTE 27,96429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,96429

P-55 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,72000 = 0,56800

Subtotal: 0,95800 0,95800
Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,80000 = 1,83600

Subtotal: 1,83600 1,83600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,95800 = 0,01437

Subtotal: 0,01437 0,01437

COST DIRECTE 2,80837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80837

P-56 FSEG0001 u Seguretat i salut en obra Rend.: 1,000 2.872,99 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-57 FZZZAU01 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexió de
la nova instal·lació a la xarxa d'enllumenat públic
existent, inclosa la seva legalització, totalment acabat
segons indicacions dels Serveis Tècnics Municipals

Rend.: 1,000 2.880,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-58 FZZZAU02 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexionat
dels serveis d'iagua potable i telecomunicacions a les
respectives xarxes existents, totalment acabat
segons indicacions de les companyies
subministradores

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
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PARTIDES D'OBRA

P-59 FZZZAU03 pa Partida alçada a justificar pel treballs de reparació i/o
desviament dels serveis urbans afectats per les
obres, totalment acabat segons indicacions de les
companyies subministradores

Rend.: 1,000 2.420,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-60 FZZZAU04 pa Partida alçada a justificar pel treballs de formació de
l'escomesa elèctrica del nou subministrament
totalment acabat segons indicacions de la companyia
subministradora

Rend.: 1,000 23.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-61 G213ED01 m3 Enderroc d'estructures i edificacions existents,
mesurat buit per ple, totalment acabat amb
desmuntatge i enretirada de part proporcional de
cobertes de fibrociment de les edificacions existents
portat a terme per personal especialitzat, inclosa
càrrega i transport a l'abocador autoritzat per al seu
tractament inclòs cànon i manteniment d'abocador de
tots els sobrants

Rend.: 1,000 8,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 19,03000 = 0,63370
A0121000 h Oficial 1a 0,0665 /R x 21,99000 = 1,46234

Subtotal: 3,01554 3,01554
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,002 /R x 41,12000 = 0,08224
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0085 /R x 47,65000 = 0,40503

Subtotal: 0,48727 0,48727
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,43000 = 0,06450
B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl.lica 1,000      x 4,50000 = 4,50000
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,033      x 16,31000 = 0,53823

Subtotal: 5,10273 5,10273
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,01533 = 0,04523

Subtotal: 0,04523 0,04523
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COST DIRECTE 8,65077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65077

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

ALTRES

BD13188B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 80 mm i
de llargària 3 m, per a encolar

2,60000 €

BD758222 m Canonada de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

21,50000 €
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ANNEX 3  
 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
 
SÒLS 

   
Identificació 

   
1  Assaig  próctor modificat  
1  Anàlisi granulomètric per tamisat  
1  Determinació dels límits d’Atterberg 
1  Assaig CBR (próctor normal). No inclou assaig próctor 
1  Assaig próctor normal 
1  Determinació del contingut de matèria orgànica 
1  Contingut de sals solubles dels sòls 
1  Contingut de guix dels sòls 
1  Inflament lliure en endòmetre 
1  Assaig de col·lapse (mostra remoldejada) 
   

Execució 
   

1  Determinació de la densitat “in situ” (mínim 10 determinacions, inclosa la determinació de la 
humitat 

1  Assaig de placa de càrrega (no inclou element de reacció). Diàmetre 60 cm. 
1  Determinació de la humitat 
   

RASES 
   

Identificació 
   

1  Assaig  próctor modificat  
1  Anàlisi granulomètric per tamisat  
1  Determinació dels límits d’Atterberg 
1  Assaig CBR (próctor normal). No inclou assaig próctor 
1  Assaig próctor normal 
1  Determinació del contingut de matèria orgànica 
1  Contingut de sals solubles dels sòls 
1  Contingut de guix dels sòls 
1  Inflament lliure en endòmetre 
1  Assaig de col·lapse (mostra remoldejada) 
   

Execució 
   

10  Determinació de la densitat “in situ” (mínim 10 determinacions, inclosa la determinació de la 
humitat 

   
FORMIGONS  

   
HM-20 rases i pous de cimentació 

   
1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 

fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 
   

HM-20 solera de formigó  
   

1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 
fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

HM-20 base 
   

1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 
fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 

   
HM-25 rases i pous de cimentació 

   
1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 

fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 
   
   

HM-25 pilars  
   

1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 
fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 

   
HM-25 bigues  

   
1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 

fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 
   

HM-25 lloses  
   

1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 
fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 

   
   

HM-25 recalçats  
   

1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 
fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 

   
HM-30 paviments 

   
1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 

fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 
   

HM-30 sostres  
   

1  Presa de mostres de formigó fresc, inclòs mostreig del formigó, mesura del seient del con, 
fabricació de (4) quatre probetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 

 
 

  

ACER CORRUGAT – B500S 
   

1  Determinació de les característiques geomètriques d’una mostra d’acer corrugat per armar 
formigó 

1  Assaig de doblat – desdoblat d’una probeta d’acer corrugat per armar formigó 
1  Assaig de tracció d’una probeta d’acer corrugat per armar formigó, inclòs: Determinació de la 

secció per pes, límit elàstic, tensió de trencament, allargament de trencament, mòdul d’elasticitat 
 
 
 

  



 
 

MALLA ELECTROSOLDADA 
   

1  Assaig complet de malla electrosoldada, inclòs: Tracció (2 diàmetres), doblat (2 diàmetres), 
determinació de les característiques geomètriques (2 diàmetres) arrencament de nus 

   
   

PREFABRICATS 
   

Totxana  
   

1  Assaig complet d’una mostra de totxana ceràmica, determinant característiques geomètriques, 
massa, absorció d’aigua, eflorescències, resistència a la gebrada, succió i resistència a 
compressió. 

   
   

INSTAL·LACIONS 
   

Sanejament Urbanització 
   

1  Inspecció de tubs de sanejament mitjançant càmera de vídeo robotitzada, inclòs informe i cinta 
gravada, per jornada d’estància o fracció  

1  Probes parcials d’estanqueïtat tubs. diàmetre inferior a 800 mm, per jornada d’estància o fracció. 
Nota: el client facilitarà un compressor d’aire i un ajudant 

   
   

Sanejament edifici 
   

1  Verificació de les proves parcials d’estanqueïtat en tubs, per mitja jornada d’estància o fracció. 
   
   
   

Altres  
   
  Desplaçament a obra per a la realització d’assaigs i/o presa de mostres “in situ” (per km) 
  Presa de mostres “in situ” 
  Confecció, curat, refrentat i trencament d’una probeta addicional en una mateixa presa 
  Hora a disposició per causes alienes al laboratori. 
  Determinació de la consistència del con d’Abrams addicional. 
  Desplaçament del personal i equip a obra, per presa de mostres i/o realització d’assaigs “in situ” 

sense execució d’assaigs per causes alienes al laboratori. 
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PROJECTE EXECUTIU DE TEATRE I SALES POLIVALENTS A LA COLÒNIA 
VILADOMIU NOU DE GIRONELLA. EXECUCIÓ PER FASES  
 
ANNEX 4. GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA 

 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 
A l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén efectuar el seguiment i control dels residus de construcció i 
d’enderrocs generats en obra.  
 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los 
residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de 
construcció i d’enderrocs.  
 
En el marc d’aquest decret s’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 
prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu 
inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui 
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu poder 
els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 
residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos (especials). 
 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
 
3.1. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 
− Residus no especials. 

 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
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FERRALLA: 
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
− Residus especials: 
 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
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). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 

3.2. Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 
RESTES VEGETALS:   
 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de Residus 
de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és 
equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 
 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
 

3.3. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició 
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es 
generen en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CER), definida en l’aparat 2.1.3. del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 
d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 
 
Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista.
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5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 
 
 
 
 

5.2. Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és 
a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials 
perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la 
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5.3. Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 

gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 

T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 

 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre 
el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 

llarg del seu recorregut. 
 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser 
aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 
 

 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 

contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 

maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 

contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà 
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la 
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de 
Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a 
Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial 
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a 
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos 
figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 

 Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la 
obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de 
Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
 



 



Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 345 2,1 724,5
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 0 0 0

345 m3 724,5 t 414 m3

   Superfície construïda (2) 176 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,085885 15,0728175 0,08957 15,71954
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,036634 6,429267 0,040704 7,143552

formigó 170101 0,036464 6,399432 0,026046 4,571073
petris barrejats 170107 0,00786 1,37943 0,0118 2,0709

guixos 170802 0,003927 0,6891885 0,00972 1,70586
altres 0,001 0,1755 0,0013 0,22815

   embalatges 0,004267 0,7488585 0,02853 5,00666
fustes 170201 0,001207 0,2118285 0,0045 0,78975

plàstics 170203 0,00158 0,27729 0,010354 1,817127
paper i cartró 170904 0,00083 0,145665 0,011875 2,084063

metalls 170407 0,00065 0,114075 0,001799 0,315725

0,090152 15,82 t 0,1181 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 2,49 m3 m3 m3

-
-
-
-
-
-

0,77
0,12

10,419,53

0,42
0,10

    Pes residu

EL BERGUEDÀ

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 

PROJECTE EXECUTIU DE TEATRE I SALES POLIVALENTS. FASE 1

    Volum aparent

8,01

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. FITXA PEL COMPLIMENT DE:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :
COLÒNIA VILADOMIU NOU
GIRONELLA

    Tipus de terres d'excavació

   Total residu excavació

414

0

0

0

0

0

0

0,29

0,10
0,10

0,55

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

1,56

1,71

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

0,92
0,12

6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

m3

0,38
0,67

4,16
0,73
1,35

RESIDUS
Obra nova

tipus
quantitats
codificació

minimització

fonaments/estructura   tancaments   acabats 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

   Residus d'excavació

   Residus de construcció totals 

    Densitat residu real

Total residu edificació 

4.-
5.-
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20,73

Formigó 160 6,40
Maons, teules i ceràmics 80 6,43
Metalls 4 0,11
Fusta 2 0,21
Vidres 2 inapreciable
Plàstics 1 0,28
Paper i cartró 1 0,15
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-
-

tipus de residu

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)

codi del gestor

projecte

si

no especial

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus

gestió

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS FITXA PEL COMPLIMENT DE:
RESIDUS
Obra novaREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents,
desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a
l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

gestor

R.D. 105/2008

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

R.D. 105/2008

Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

tones

adressa

especial

inert

no

GESTIÓ DE RESIDUS

Projecte

inert

tipus de residu

no especial
no especial

cal separar 
individualment

no
no
no
no
no

no especial

no especialno
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 8,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 2
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum

 m3  (+35%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 8,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 6,17
Maons, teules i ceràmics 9,64

Metalls 0,43
Fusta 1,07
Vidres inapreciable
Plàstics 2,45
Paper i cartró 2,81
Guixos i altres no especials 2,61

Perillosos Especials inapreciable

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

euros

Total excavació 414
Total construcció 20,726199

   Càlcul de la fiança 882,569 m3 6,01 5304,24 euros
112,44 m3 12,02 eu/m3 euros

995,009 m3

Total fiança euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense esponjament)

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adressa i el codi de gestor
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

6655,77

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

115,73
30,85

runa brutaruna neta

49,37 92,56

Costos

Classificació Valoritzador / AbocadorTransport

5,11

74,05

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

m3

33,76

Residus de construcció (4)
Residus de excavació (4)  eu/m3

1351,53

5,33

12,27
14,07

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

m3

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

125,92

pressupost i fiances

PRESSUPOST ESTIMATIU

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS FITXA PEL COMPLIMENT DE:

302,22

RESIDUS
Obra novaREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

El pressupost de la gestió de residus és de :

39,16
22,51
20,89
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8,53
2,13

29,44

12,79

13,05

1386,50
180,59 777,77

19,62

5762,15

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 

31,33

48,22

3,41

77,15

36,80
42,20

144,66

6,39
15,99

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials si

-

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge,
maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols
poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
amb la direcció facultativa.

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS FITXA PEL COMPLIMENT DE:
RESIDUS
Obra novaREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis documentació gràfica

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 
2007). 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0311500,B0312010,B0312020,B0312500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% 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 obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% 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: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
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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% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B032 - SAULONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
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. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B033 - GRAVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0332Q10,B0332300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
     - Confecció de formigons 
     - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
     - Material per a drenatges 
     - Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
     - Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
     - Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
     - Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
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: 
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 D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS 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 
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GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
     - Drenatges 
     - Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
IIb 
 
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 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
     - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
     - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 
angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
     - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
          - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 
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), on la grandaria màxima del granulat 
serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
     - Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
     - Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
     - Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
     - Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 
7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
     - Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
     - Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
     - Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 
146-508 EX):  Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Número de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
 5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
 5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
B03D - TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B03D1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no 
se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0512401,B0514301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-
1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
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- 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. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la 
norma UNE 80310. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS 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. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
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Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1313/1988 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 17/1/1989 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 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 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. 
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
 
B053 - CALÇS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 

     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 
196-2) 
Contingut de cal lliure (UNE-EN 459-2): 
- Cal del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Cal del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Cal del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0641090,B0641050,B0641080,B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
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- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants 
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país 
membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 
80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
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 és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0652050,B065710B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants 
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país 
membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 
80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
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 és pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
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La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
B0A3 - CLAUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
CLAUS DE COURE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives 
al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe 
tècnic de la UNE 36-811). 
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Mides nominals: 
+----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S   ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)        ¦ (kg/m)  ¦ 
¦----------¦-------------------¦---------¦ 
¦    6     ¦       28,3        ¦  0,222  ¦ 
¦    8     ¦       50,3        ¦  0,395  ¦ 
¦   10     ¦       78,5        ¦  0,617  ¦ 
¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 
¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 
¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 
¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 
¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 
¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 
¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦----------¦-----------¦-------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 
¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re-real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Composició química: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 
90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana 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 trencament 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 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
 
 
 
 
 
 
 

- Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦----------------------------------¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques 
definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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. 
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Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  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 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D3 - LLATES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0D31000. 
 
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. 
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):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0D625A0. 
 
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):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
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Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
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 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D7 - TAULERS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D8 - PLAFONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0D81480. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0DFF001,B0DF8H0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i 
de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 
d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 
corcs, nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic:  30 - 34 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES 
CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, 
MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0DZA000,B0DZP400,B0DZ4000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, 
especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
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Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0F1D2A1,B0F11240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila 
i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 

Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons 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 
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. 
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. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima        ¦ 
¦                       ¦-----------------------------¦ 
¦Aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦Per a revestir ¦ 
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)       ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦---------------¦ 
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6         ¦ 
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5         ¦ 
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3         ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix de les parets del maó: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir¦ 
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)        ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦              -    ¦ 
¦Paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6         ¦ 
¦Paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5         ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
- Maó per a revestir:  <= 22% 
- Maó de cara vista:  <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats:  1 
Toleràncies: 
     - Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
+--------------------------------------------------+ 
¦                  ¦         Tolerància            ¦ 
¦   Arestes (A)    ¦-------------------------------¦ 
¦                  ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir¦ 
¦      (cm)        ¦    (mm)      ¦     (mm)       ¦ 
¦------------------¦--------------¦----------------¦ 
¦   10 < A < 30    ¦    ± 3       ¦     ± 6        ¦ 
¦   A <= 10        ¦    ± 2       ¦     ± 4        ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
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     - Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
+---------------------------------------------------+ 
¦                    ¦         Tolerància           ¦ 
¦   Aresta (A)       ¦------------------------------¦ 
¦      (cm)          ¦  Cara vista  ¦ Per a revestir¦ 
¦                    ¦     (mm)     ¦     (mm)      ¦ 
¦--------------------¦--------------¦---------------¦ 
¦   10 < A <= 30     ¦      5       ¦      6        ¦ 
¦   A <= 10          ¦      3       ¦      4        ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
- Angles díedres: 
     - Maó de cara vista:  ± 2° 
     - Maó per a revestir:  ± 3° 
 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
MAÓ MASSÍS: 
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 
 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Llarg    ¦  Gruix  ¦  Maó per a revestir  ¦  Maó de cara vista  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 3,5 cm  ¦        1000 g        ¦               -     ¦ 
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm  ¦        1500 g        ¦       1450 g        ¦ 
¦         ¦ 7,0 cm  ¦        2000 g        ¦       1850 g        ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 5,2 cm  ¦        2200 g        ¦       2000 g        ¦ 
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm  ¦        2550 g        ¦       2350 g        ¦ 
¦         ¦ 7,5 cm  ¦        3200 g        ¦       2900 g        ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
B0F8 - SUPERMAONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0F85560. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats 
a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han 
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 
24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042):  >= 125 kg 
Fissures: peces afectades d'una mostra de 6 unitats:  1 
Superfície d'una perforació (UNE 67-044):  <= 16 cm2 
Gruix d'envanets (UNE 67-044):  >= 5 mm 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67-044):  ± 1,5% llarg 
- Ample (UNE 67-044):  ± 2% ample 
- Gruix (UNE 67-044):  ± 5% gruix 
- Fletxa a les cares (UNE 67-044):  4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67044:1988 Ladrillos cerámicos huecos de gran formato. Designación y especificaciones. 
 
B0FA - TOTXANES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. B0FA12A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una 
pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han 
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 
24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència a la compressió (UNE 67-026): 
- R30:  >= 30 kp/cm2 
- R50:  >= 50 kp/cm2 
- R70:  >= 70 kg/cm2 
- R100:  >= 100 kp/cm2 
Escrostonaments en una cara:  <= 15% 
Escrostonaments per pinyols de calç (UNE 67.039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1 
- Dimensió: <= 15 mm 
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- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Fissures: 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Superfície d'una perforació:  <= 16 cm2 
Gruix de l'envanet exterior:  >= 6 mm 
Gruix de l'envanet interior:  >= 5 mm 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,15 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 22% 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67-030):  ± 6 mm 
- Través (UNE 67-030):  ± 6 mm 
- Gruix (UNE 67-030):  ± 4 mm 
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88): 
- Llarg:  6 mm 
- Través:  6 mm 
- Gruix:  4 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o en diagonals (UNE 67-030): 
- Per a dimensions > 30 cm:  6 mm 
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm:  5 mm 
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, no totalment hermètics. 
En el full de lliurament o bé al paquet, han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
- Distintiu de qualitat, si el té 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
B - MATERIALS 
BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BD13188B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels 
edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessorios de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessorios de PP de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa els tubs, així com 
que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les 
normes UNE-EN corresponents. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, ampolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superficie de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de 
ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a 
l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma segons la que s'han fabricat els tubs 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" interior d'edificis (muntatge a l'interior dels edificis o a l'exterior, adossat a la 
paret) 
- "BD" interior d'edificis (muntatge a l'interior dels edificis o a l'exterior, adossat a la 
paret, o soterrat dins de l'estructura de l'edifici) 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les 
que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BD5H21G5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals o interceptors de 
recollida d'aigua als paviments, amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a 
al xarxa de sanejament i la reixa superior. 
S'han considerat els següents tipus de reixa: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S'han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
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CANAL: 
Canal prefabricada de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtinguda per un procés 
d'emmotllament i curat del formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han 
de tenir un increment de l'alçada interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un 
encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les. 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning:  <= 0,012 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 
Gelabilitat (UNE 127004):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
REIXA O TAPA: 
Ha de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locada no es pugui desplaçar lateralment. 
Ha de tenir un mecanisme de fixació a la canal, accionat amb un cargol d'acer inoxidable. 
Ha de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de la UNE-EN 1433. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. 
Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BD7FR410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 
d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament a la rotura: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1m. de forma 
que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal.lació, i 
mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes 
que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2mm. 
   - 63-75-90:  0,3mm. 
   - 110-125:  0,4mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Longitud i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
Aquests tubs es col.locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
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- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 
d'edifici.  
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible 
després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal.lació, i mantenir-se 
llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que 
influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 
1401-1 
- Longitud útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix 
del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures 
per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. 
L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BD758222. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de 
diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb 
un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 
La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a 
l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías deSaneamiento de Poblaciones" del MOPU. 
 
Característiques dels tubs: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DN  │Resistència a l'aixafament │ Gruix  │Toleràncies del DN  │ 
│(cm) │          (kg/m)           │  (mm)  │       (mm)         │ 
│─────│───────────────────────────│────────│────────────────────│ 
│ 20  │         >= 2500           │ >= 25  │       ± 4          │ 
│ 30  │         >= 2500           │ >= 35  │       ± 4          │ 
│ 40  │         >= 2500           │ >= 40  │       ± 4          │ 
│ 50  │         >= 3000           │ >= 45  │       ± 5          │ 
│ 60  │         >= 3600           │ >= 52  │       ± 6          │ 
│ 70  │         >= 4200           │ >= 59  │       ± 7          │ 
│ 80  │         >= 4800           │ >= 66  │       ± 7          │ 
│ 90  │         >= 4800           │ >= 70  │       ± 7          │ 
│100  │         >= 4900           │ >= 74  │       ± 7          │ 
│120  │         >= 5500           │ >= 82  │       ± 7          │ 
│150  │         >= 6000           │ >= 95  │       ± 8          │ 
│200  │         >= 6000           │>= 120  │      ± 10          │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Llargària ............................................................>= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning ..................<= 0,012 
Resistència característica estimada a la compressió 
del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica ...............>= 275 kg/cm2 
Estanquitat a 1 kg/cm2 
de pressió interior (T.H.M.-73) .......No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament (T.H.M.-73) .........................>= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ..................................................± 2% 
     - Gruix nominal ......................................................± 5% 
     ..................................................................<= 3 mm 
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- Ovalació (diferència diàmetre 
       interior màxim i mínim als extrems) .............± 0,5% diàmetre nominal 
     - Rectitud .......................................................± 5 mm/m 
     .................................................................<= 10 mm 
 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies 
planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament 
del tub. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BDKZHJB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha 
de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
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DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BDW3BA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
- Elements especials per a desguàs de tub de plom 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FIBROCIMENT NT: 
* UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios. 
Medidas, condiciones técnicas de suministro. 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BDY3BA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
- Elements especials per a desguàs de tub de plom 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FIBROCIMENT NT: 
* UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios. 
Medidas, condiciones técnicas de suministro. 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BFB1C400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C. 
 
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. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per 
a ús alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
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Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila 
ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
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 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. BG22TD10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
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- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. D060M0B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca:  0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
     - Consistència tova:  6 - 9 cm 
     - Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
     - Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
     - Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca:  Nul·la 
          - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
          - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
- 1:8 / 1:2:10:  >= 20 kg/cm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 40 kg/cm2 
- 1:4 / 1:0,5:4:  >= 80 kg/cm2 
- 1:3 / 1:0,25:3:  >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb 
el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
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 
 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. D0B2A100. 
 
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: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
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BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per 
a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E2221422. 
 
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. 
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. 
Les rampes d'accés 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. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
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. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
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. 
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. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
S'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. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de 
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
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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 
facin 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 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 
863/1985 de 2 de abril 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E2252772. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, 
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a 
drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 
generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E31522H1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i 
autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E31D1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
 
 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
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ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 
llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que 
no assentaran 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 
dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E3Z112Q1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 20 mm/2 m 
 
 
 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E45118H3,E45318H4,E45C17C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Pilars 
- Murs 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
S'han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per la cura d'elements de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
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Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 
- Junts: ± 16 mm 
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm 
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la 
pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat 
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
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S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres 
elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l'ample d'aquests 
 
LLOSES: 
Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat. 
Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 Km/h,  Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i 
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 
la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS 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. 
 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a forats: 
- Forats <= 1 m2: No es dedueixen 
- Forats entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Forats > 2 m: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE) 
 
E4B - ARMADURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E4B13000,E4B35000,E4BC3000,E4B9DA77. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Lloses i bancades 
- Sostres 
- Membranes i voltes 
- Armadures de reforç 

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i 
autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
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Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 
segons l'article 66.5 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 
mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa. 
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40 º C. 
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 

 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D1 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E4D1K123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
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Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 
llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que 
no assentaran 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 
dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
 
E4D3 - ENCOFRATS PER A BIGUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E4D31503. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
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- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
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ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 
llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que 
no assentaran 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 
dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
E4D9 - ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS I RETICULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E4D93BK8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació dels cassetons de ceràmica, de poliestirè o de morter de ciment, o 
alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, que han de formar l'alleugeriment dels sostres 
nervats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons 
- Col·locació dels cassetons o del alleugeridor 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'encofrat ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les tolerancies dimensionals 
i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques 
que comporta el seu formigonament i compactació. 
Els encofrats alleugeridors han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la 
beurada de formigó. 
Els cassetons han d'estar col·locats a tocar i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts. Han 
d'estar alineats amb la cara exterior dels nervis. 
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT. 

Els encofrats alleugeridors cilíndrics de malla metàl·lica, han d'estar subjectats adequadament 
als encofrats exteriors perquè no es moguin durant l'abocada i compactació del formigó, de forma 
que no flotin a l'interior de la massa de formigó fresc. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 5 mm/m 
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total 
Han d'estar col·locats ben alineats de manera que no comportin cap disminució de la secció dels 
nervis del sostre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los 
malbé. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
E4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E4DC1D02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 
 
 
 

FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 
llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que 
no assentaran 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 
dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E612T5AK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 
i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa 
modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 
morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 
taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 
a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la 
unitat. 
 
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. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

39 
  

E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E614HSAK,E614DN1K,E614KK1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Doble envà articulat 
- Envà pluvial 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 
horitzontal a cada planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor i horitzontalitat de les filades: 
+------------------------------------------------------+ 
¦Acabat de     ¦Planor       ¦    Horitzontalitat      ¦ 
¦la paret      ¦             ¦    de les filades       ¦ 
¦--------------¦-------------¦-------------------------¦ 
¦Vista         ¦ ± 5 mm/2 m  ¦ ± 2 mm/m, ± 15 mm/total ¦ 
¦Per revestir  ¦± 10 mm/2 m  ¦ ± 3 mm/m, ± 15 mm/total ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 
morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 
ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 
a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. 
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
 
 
 

 
DOBLE ENVÀ ARTICULAT: 
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada 
full. 
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls. 
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un 
d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. 
La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa. 
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar. 
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat. 
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà. 
 
ENVÀ PLUVIAL: 
 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades 
alternatives amb la paret de suport. 
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un 
element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra. 
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes. 
 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 
morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+ 
Regates: 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part. 
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Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la 
unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E9232B91. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per el tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 
i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de 
l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 

CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. E93615B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de 
més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests 
junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. ED35UA20,ED354962,ED35UA10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic, amb solera de formigó, parets de maó 
calat, totxana o maó foradat, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o per a 
col·locar posteriorment una tapa registrable. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa fixa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes. 
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
Gruix de la solera:  >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. ED7FR412,ED7F0001,ED7FLAAA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de formigó 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 
connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb formigó fins a la cota indicada a la partida d'obra 
Sobre llit d'assentament de sorra 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 
cada tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent:  >= 2% 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Franquícia entre el tub i el contratub:  10 - 15 mm 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 
DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars 
i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. F2211020,F221AA20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o 
contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), 
que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
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S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema 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. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
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. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible 
la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
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. 
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. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 100 mm 
- Aplomat o talús:  ± 2° 
- Dimensions: 
     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa 
d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de 
les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
EXCAVACIÓ: 
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. 
 

CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 
jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota 
zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels 
detalls significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per 
rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
facin 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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. F2225123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

44 
  

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 D.T., o en el seu 
defecte, les que determini la D.F. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés 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 D.F. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
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 D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
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. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. 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 D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
S'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. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de 
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
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 D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
D.F. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., 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 
facin 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 
 
 * PG 3/75 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 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 * PG 3/75 MOD 6 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. 
 RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
 RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. F227R00F,F227500F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. F228A10F,F2285B0F,F228510F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 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 MOD 6 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. 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. F2424266,F242CAN2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 
terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

46 
  

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra 
o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit 
o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb 
camió 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació 
del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. F9365H11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària 
>= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. FD5H21G5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa 
o d'acer, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
     - Comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col·locació del formigó de la solera 
     - Muntatge dels mòduls prefabricats 
     - Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
     - Col·locació del formigó lateral de la caixa 
     - Col·locació de les reixes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera:  ± 20 mm 
     - Aplomat total:  ± 5 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/m 
     - Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. FDK2A6F3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. FDKZHJB4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 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 MOD 6 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. 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. FFB1C455. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
     - Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 45°C 
     - Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 45°C 
     - Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
     - Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
     - Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
     - Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
     - Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
     - Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
     - Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 
reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
     - Replanteig de la conducció 
     - Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
     - Execució de totes les unions necessàries 
     - Neteja de la canonada 
     - Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 
diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
     - Trams verticals: DN x 20 mm 
     - Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
     - Polietilè extruït: >= 5 cm 
     - Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
     - Polietilè extruït: >= 60 cm 
     - Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la 
D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
 

FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. FFB1C455. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 
de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 
diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
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Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
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 de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. FG22TD1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G4 - ESTRUCTURES 
G4D - ENCOFRATS 
G4DE - CINDRIS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC. G4DEG010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta per a 
suportar l'encofrat d'arcs, voltes, taulers de ponts o sostres a alçades superiors a 5 metres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de travament 
- Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop l'estructura estigui en 
condicions de suportar els esforços 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos confiada només a la 
fricció de collars, s'ha de tenir l'aprovació prèvia de la DF. 
A les obres de formigó pretesat, la disposició del cindri ha de permetre les deformacions que es 
derivin del tesat de les armadures actives i ha de resistir les tensions derivades de la 
redistribució del pes propi de l'element formigonat. 
Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per al sistema 
de formigonament previst. 
Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb la estabilitat del 
cindri, i s'han de retirar els màxims posibles abans del tesat de les armadures, si l'estructura 
s'ha de pretensar. 
El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del descindrat. 
Toleràncies de deformacions pel formigonament: 
- Moviments locals del cindri:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions 
necessàries contra les avingudes. 
Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha d'observar 
el comportament general del cindri seguint les seves deformacions. 
El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades. 
El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la DT. 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat 
per la DF. 
Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable fer servir 
falques, caixes de sorra, crics o d'altres dispositius similars. 
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Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, els cindris s'han de 
mantenir separats dos o tres centímetres durant dotze hores abans de retirar-los completament. 
Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de començar 
pel centre del tram i continuar cap als extrems. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
Gironella, Abril de 2012 
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1. Amidaments. Primera Fase 
 

 
 
 
 
 
 



 



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TEATREF1
Capítol AA DEMOLICIONS 

1 G213ED01 m3 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit per ple, totalment acabat amb desmuntatge i
enretirada de part proporcional de cobertes de fibrociment de les edificacions existents portat a terme per
personal especialitzat, inclosa càrrega i transport a l'abocador autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i
manteniment d'abocador de tots els sobrants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici principal existent 160,500 9,900 1,000 1,000 1.588,950 C#*D#*E#*F#
2 24,550 9,600 1,000 1,000 235,680 C#*D#*E#*F#
3 53,350 11,300 1,000 1,000 602,855 C#*D#*E#*F#
4 Edifici secundari existent 12,350 3,000 1,000 1,000 37,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.464,535

Obra 01 PRESSUPOST TEATREF1
Capítol AB FONAMENTACIONS 

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata pilars 1-2 5,100 2,800 3,000 1,000 42,840 C#*D#*E#*F#
2 Sabata pilar 3 3,000 3,000 3,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 Sabata pilar 4 2,800 2,800 3,000 1,000 23,520 C#*D#*E#*F#
4 Sabata pilars 8-13 2,700 3,300 2,000 1,000 17,820 C#*D#*E#*F#
5 Sabata pilar 12 1,700 1,700 2,000 1,000 5,780 C#*D#*E#*F#
6 Sabata pilars 9-14, 10-15 4,600 2,800 0,700 2,000 18,032 C#*D#*E#*F#
7 Ampliació sabata pilars 16-17 1,000 2,500 1,000 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Solera 0,350 315,000 1,000 1,000 110,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,242

2 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 250,242 1,000 1,000 1,000 250,242 C#*D#*E#*F#
2 Volum capa de neteja 926,140 0,100 1,000 -1 -92,614 C#*D#*E#*F#
3 Volum de formigó sabates aïllades 30,210 1,000 1,000 -1 -30,21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,418

3 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la
càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 Volum capa de neteja 926,140 0,100 1,000 1,200 111,137 C#*D#*E#*F#
2 Volum de formigó sabates aïllades 30,210 1,000 1,000 1,200 36,252 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,389

4 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum capa de neteja 926,140 0,100 1,000 1,200 111,137 C#*D#*E#*F#
2 Volum de formigó sabates aïllades 30,210 1,000 1,000 1,200 36,252 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,389

5 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata pilars 1-2 5,100 2,800 24,000 1,000 342,720 C#*D#*E#*F#
2 Sabata pilar 3 3,000 3,000 24,000 1,000 216,000 C#*D#*E#*F#
3 Sabata pilar 4 2,800 2,800 24,000 1,000 188,160 C#*D#*E#*F#
4 Sabata pilars 8-13 2,300 3,200 14,000 1,000 103,040 C#*D#*E#*F#
5 Sabata pilar 12 1,700 1,700 14,000 1,000 40,460 C#*D#*E#*F#
6 Sabata pilars 9-14, 10-15 4,600 2,800 1,000 2,000 25,760 C#*D#*E#*F#
7 Sabata pilars 16-17 2,000 2,500 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 926,140

6 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata pilars 1-2 4,500 2,300 0,600 1,000 6,210 C#*D#*E#*F#
2 Sabata pilar 3 2,500 2,500 0,600 1,000 3,750 C#*D#*E#*F#
3 Sabata pilar 4 2,300 2,300 0,600 1,000 3,174 C#*D#*E#*F#
4 Sabata pilars 8-13 2,200 2,800 0,600 1,000 3,696 C#*D#*E#*F#
5 Sabata pilar 12 1,200 1,200 0,600 1,000 0,864 C#*D#*E#*F#
6 Sabata pilars 9-14, 10-15 4,100 2,300 0,600 2,000 11,316 C#*D#*E#*F#
7 Sabata pilars 16-17 0,500 2,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,210

7 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata pilars 1-2 6,350 100,000 1,150 1,000 730,250 C#*D#*E#*F#
2 Sabata pilars 3 3,750 100,000 1,150 1,000 431,250 C#*D#*E#*F#
3 Sabata pilar 4 3,200 100,000 1,150 1,000 368,000 C#*D#*E#*F#
4 Sabata pilars 8-13 3,700 100,000 1,150 1,000 425,500 C#*D#*E#*F#
5 Sabata pilar 12 0,900 100,000 1,150 1,000 103,500 C#*D#*E#*F#
6 Sabata pilars 9-14, 10-15 5,700 100,000 1,150 2,000 1.311,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 3

7 Sabata pilars 16, 17 0,600 75,000 1,150 2,000 103,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.473,000

8 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata pilars 1-2 4,600 0,600 2,000 1,000 5,520 C#*D#*E#*F#
2 2,300 0,600 2,000 1,000 2,760 C#*D#*E#*F#
3 Sabata pilar 3 2,500 0,600 4,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Sabata pilar 4 2,300 0,600 4,000 1,000 5,520 C#*D#*E#*F#
5 Sabata pilars 8-13 2,200 0,600 2,000 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#
6 2,800 0,600 2,000 1,000 3,360 C#*D#*E#*F#
7 Sabata pilar 12 1,200 0,600 4,000 1,000 2,880 C#*D#*E#*F#
8 Sabata pilars 9-14, 10-15 4,100 0,600 2,000 2,000 9,840 C#*D#*E#*F#
9 2,300 0,600 2,000 2,000 5,520 C#*D#*E#*F#

10 Sabata pilars 16, 17 0,500 0,600 2,000 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,600 1,000 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,640

Obra 01 PRESSUPOST TEATREF1
Capítol AC ESTRUCTURES 

1 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilar 1 0,400 0,400 1,000 3,350 0,536 C#*D#*E#*F#
2 0,400 0,400 1,000 3,300 0,528 C#*D#*E#*F#
3 pilar 2 0,400 0,600 1,000 3,350 0,804 C#*D#*E#*F#
4 0,400 0,400 1,000 3,300 0,528 C#*D#*E#*F#
5 pilar 3 0,400 0,600 1,000 3,350 0,804 C#*D#*E#*F#
6 0,400 0,400 1,000 3,300 0,528 C#*D#*E#*F#
7 pilar 4 0,400 0,400 1,000 3,350 0,536 C#*D#*E#*F#
8 0,400 0,400 1,000 3,300 0,528 C#*D#*E#*F#
9 pilar 8 0,400 0,400 1,000 3,350 0,536 C#*D#*E#*F#

10 0,400 0,400 1,000 3,300 0,528 C#*D#*E#*F#
11 pilar 9 0,400 0,400 1,000 3,550 0,568 C#*D#*E#*F#
12 pilar 10 0,400 0,400 1,000 3,550 0,568 C#*D#*E#*F#
13 pilar 12 0,300 0,300 1,000 3,350 0,302 C#*D#*E#*F#
14 pilar 13 0,300 0,300 1,000 3,350 0,302 C#*D#*E#*F#
15 pilar 14 0,300 0,300 1,000 3,550 0,320 C#*D#*E#*F#
16 pilar 15 0,300 0,300 1,000 3,550 0,320 C#*D#*E#*F#
17 pilar 16 0,300 0,300 1,000 3,350 0,302 C#*D#*E#*F#
18 pilar 17 0,300 0,300 1,000 3,350 0,302 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 8,840

2 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilar 1 4,000 4,000 1,100 1,580 27,808 C#*D#*E#*F#
2 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 1,100 1,580 27,808 C#*D#*E#*F#
4 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
5 pilar 2 4,000 6,000 1,100 1,580 41,712 C#*D#*E#*F#
6 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
7 4,000 4,000 1,100 1,580 27,808 C#*D#*E#*F#
8 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
9 pilar 3 4,000 6,000 1,100 1,580 41,712 C#*D#*E#*F#

10 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
11 4,000 4,000 1,100 1,580 27,808 C#*D#*E#*F#
12 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
13 pilar 4 4,000 4,000 1,100 1,580 27,808 C#*D#*E#*F#
14 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
15 4,000 4,000 1,100 1,580 27,808 C#*D#*E#*F#
16 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
17 pilar 8 4,000 6,000 1,100 1,580 41,712 C#*D#*E#*F#
18 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
19 4,000 4,000 1,100 1,580 27,808 C#*D#*E#*F#
20 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
21 pilar 9 4,000 6,000 1,100 1,580 41,712 C#*D#*E#*F#
22 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
23 pilar 10 4,000 6,000 1,100 1,580 41,712 C#*D#*E#*F#
24 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
25 pilar 12 4,000 4,000 1,100 0,890 15,664 C#*D#*E#*F#
26 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
27 pilar 13 4,000 4,000 1,100 1,580 27,808 C#*D#*E#*F#
28 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
29 pilar 14 4,000 4,000 1,100 0,890 15,664 C#*D#*E#*F#
30 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
31 pilar 15 4,000 4,000 1,100 0,890 15,664 C#*D#*E#*F#
32 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
33 pilar 16 4,000 4,000 1,100 0,890 15,664 C#*D#*E#*F#
34 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#
35 pilar 17 4,000 4,000 1,100 0,890 15,664 C#*D#*E#*F#
36 1,800 4,000 5,000 0,220 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,904

3 E4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció
quadrada ó rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
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PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilar 1 3,050 0,400 4,000 1,000 4,880 C#*D#*E#*F#
2 3,000 0,400 4,000 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
3 pilar 2 3,050 2,000 1,000 1,000 6,100 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,400 4,000 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
5 pilar 3 3,050 2,000 1,000 1,000 6,100 C#*D#*E#*F#
6 3,000 0,400 4,000 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
7 pilar 4 3,050 0,400 4,000 1,000 4,880 C#*D#*E#*F#
8 3,000 0,400 4,000 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
9 pilar 8 3,050 0,400 4,000 1,000 4,880 C#*D#*E#*F#

10 3,000 0,400 4,000 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
11 pilar 9 3,550 0,400 4,000 1,000 5,680 C#*D#*E#*F#
12 pilar 10 3,550 0,400 4,000 1,000 5,680 C#*D#*E#*F#
13 pilar 12 3,050 0,300 4,000 1,000 3,660 C#*D#*E#*F#
14 pilar 13 3,050 0,300 4,000 1,000 3,660 C#*D#*E#*F#
15 pilar 14 3,550 0,300 4,000 1,000 4,260 C#*D#*E#*F#
16 pilar 15 3,550 0,300 4,000 1,000 4,260 C#*D#*E#*F#
17 pilar 15 3,050 0,300 4,000 1,000 3,660 C#*D#*E#*F#
18 pilar 15 3,050 0,300 4,000 1,000 3,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,360

4 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jàssera P1-P2-P3-P4 10,050 0,500 0,400 1,000 2,010 C#*D#*E#*F#
2 7,150 0,400 0,400 1,000 1,144 C#*D#*E#*F#
3 2,900 0,500 0,400 1,000 0,580 C#*D#*E#*F#
4 Jàssera P8-EX 2,500 0,500 0,400 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#
5 2,050 0,500 0,400 1,000 0,410 C#*D#*E#*F#
6 Jàssera EX-P9-P10 7,700 0,500 0,400 1,000 1,540 C#*D#*E#*F#
8 Cercol P1-P12-P13-VOL-EX 25,650 0,400 0,400 1,000 4,104 C#*D#*E#*F#

10 Cercol P1-P8 8,300 0,400 0,400 1,000 1,328 C#*D#*E#*F#
11 8,300 0,400 0,400 2,000 2,656 C#*D#*E#*F#
12 Cercol P4-EX 8,350 0,400 0,400 1,000 1,336 C#*D#*E#*F#
14 Cercol P9-P10-P15-P14 20,000 0,400 0,250 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,608

5 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jàssera P1-P2-P3-P4 11,000 8,000 1,100 1,580 152,944 C#*D#*E#*F#
2 11,000 2,000 7,000 0,620 95,480 C#*D#*E#*F#
3 11,000 8,000 1,100 1,580 152,944 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 11,000 1,800 7,000 0,620 85,932 C#*D#*E#*F#
5 Jàssera P8-EX 2,500 8,000 1,100 1,580 34,760 C#*D#*E#*F#
6 2,500 2,000 7,000 0,620 21,700 C#*D#*E#*F#
7 2,500 8,000 1,100 1,580 34,760 C#*D#*E#*F#
8 2,500 2,000 7,000 0,620 21,700 C#*D#*E#*F#
9 Jàssera EX-P9-P10 8,500 8,000 1,100 1,580 118,184 C#*D#*E#*F#

10 8,500 2,000 7,000 0,620 73,780 C#*D#*E#*F#
12 Cercol P1-P12-P13-EX 22,650 4,000 1,100 1,580 157,463 C#*D#*E#*F#
13 22,650 1,400 5,000 0,620 98,301 C#*D#*E#*F#
15 Cercol P1-P8 8,300 4,000 1,100 1,580 57,702 C#*D#*E#*F#
16 8,300 1,800 5,000 0,620 46,314 C#*D#*E#*F#
17 16,600 4,000 1,100 1,580 115,403 C#*D#*E#*F#
18 16,600 1,800 5,000 0,620 92,628 C#*D#*E#*F#
19 Cercol P4-EX 8,350 4,000 1,100 1,580 58,049 C#*D#*E#*F#
20 8,350 1,800 5,000 0,620 46,593 C#*D#*E#*F#
22 Cercol voladiu 4,300 4,000 1,100 1,580 29,894 C#*D#*E#*F#
23 4,300 1,400 5,000 0,620 18,662 C#*D#*E#*F#
25 Cercol P9-P10-P15-P14 20,000 4,000 1,100 1,580 139,040 C#*D#*E#*F#
26 20,000 1,800 5,000 0,620 111,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.763,833

6 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jàssera P1-P2-P3-P4 10,050 0,500 1,000 2,000 10,050 C#*D#*E#*F#
2 10,050 0,400 2,000 2,000 16,080 C#*D#*E#*F#
3 Jàssera P8-EX 2,500 0,500 1,000 2,000 2,500 C#*D#*E#*F#
4 2,500 0,400 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Jàssera EX-P9-P10 7,700 0,500 1,000 1,000 3,850 C#*D#*E#*F#
6 7,700 0,400 2,000 1,000 6,160 C#*D#*E#*F#
8 Cercol P1-P12-P13-VOL-EX 25,650 0,400 1,000 2,000 20,520 C#*D#*E#*F#
9 Cercol P4-EX 8,350 0,400 1,000 2,000 6,680 C#*D#*E#*F#

11 Cercol P1-P8 / P2-EX 8,300 0,400 1,000 2,000 6,640 C#*D#*E#*F#
12 8,300 0,400 1,000 2,000 6,640 C#*D#*E#*F#
14 Cercol P9-P10-P15-P14 20,000 0,400 1,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,120

7 E45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prellosa T-6 P1 0,075 9,250 8,000 1,000 5,550 C#*D#*E#*F#
2 Prellosa T-6 P2 0,075 2,050 8,000 1,000 1,230 C#*D#*E#*F#
3 Llosa 25 0,250 26,750 1,000 1,000 6,688 C#*D#*E#*F#
4 0,250 27,750 1,000 1,000 6,938 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 7

6 Llosa 25 grades 0,250 1,100 7,400 6,000 12,210 C#*D#*E#*F#
7 0,250 1,300 5,950 1,000 1,934 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,550

8 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prellosa T-6 P1 9,250 8,000 13,000 0,620 596,440 C#*D#*E#*F#
2 4,000 3,500 2,000 1,580 44,240 C#*D#*E#*F#
3 Prellosa T-6 P2 2,050 8,000 13,000 0,620 132,184 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,100 2,000 0,620 3,844 C#*D#*E#*F#
5 Llosa 25 26,750 20,000 1,100 0,620 364,870 C#*D#*E#*F#
6 27,750 20,000 1,100 0,620 378,510 C#*D#*E#*F#
7 2,300 10,000 1,100 0,620 15,686 C#*D#*E#*F#
8 2,800 10,000 1,100 0,620 19,096 C#*D#*E#*F#
9 4,100 16,000 1,100 0,620 44,739 C#*D#*E#*F#

10 2,800 17,000 1,100 0,620 32,463 C#*D#*E#*F#
11 3,700 5,000 1,100 0,620 12,617 C#*D#*E#*F#
12 2,000 17,000 1,100 0,620 23,188 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Llosa 25 grades 8,150 60,000 1,100 0,620 333,498 C#*D#*E#*F#
15 5,000 2,000 6,000 0,890 53,400 C#*D#*E#*F#
16 7,750 10,000 1,100 0,620 52,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.107,630

9 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el
formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 25 26,750 1,000 1,000 1,000 26,750 C#*D#*E#*F#
2 27,750 1,000 1,000 1,000 27,750 C#*D#*E#*F#
4 Llosa 25 grades 7,700 1,000 1,000 6,000 46,200 C#*D#*E#*F#
5 1,300 5,950 1,000 1,000 7,735 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,435

10 E4000007 m2 Subministrament i col·locació de prellosa de formigó pretensada alleugerida, model T-6 de la casa Atefor o
similar, de 250 cm d'amplària i 7 cm de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la descàrrega, la seva
col·locació, els treballs amb grua, els mitjans auxiliars, l'apuntalament i la part proporcional de talls, totalment
acabat segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prellosa T-6 P1 9,250 8,000 1,000 1,000 74,000 C#*D#*E#*F#
3 Prellosa T-6 P2 2,050 8,000 1,000 1,000 16,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,400

11 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
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PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prellosa T-6 P1 9,250 8,000 1,000 1,000 74,000 C#*D#*E#*F#
3 Prellosa T-6 P2 2,050 8,000 1,000 1,000 16,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,400

12 E4000003 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø15 col.locat amb taladre i resines epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre PB T
2 18,000 1,000 1,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Sostre P1 T
4 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Coberta T
6 14,000 1,000 1,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

13 E4000004 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø12 col.locat amb taladre i resines epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre PB T
2 11,000 1,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Sostre P1 T
4 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Coberta T
6 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 E4000005 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø20 col.locat amb taladre i resines epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Connexió a jàssera existent 35,000 1,000 1,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

15 E4D93BK8 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit de 47x70 cm i 28 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prellosa T-6 P1 0,470 9,250 8,000 1,000 34,780 C#*D#*E#*F#
3 Prellosa T-6 P1 0,470 2,050 8,000 1,000 7,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,488

Obra 01 PRESSUPOST TEATREF1
Capítol AD XARXA D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT 

Euro



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguero 80 1,700 0,600 0,750 1,000 0,765 C#*D#*E#*F#
2 4,700 0,600 0,750 1,000 2,115 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,600 0,750 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
5 Claveguero 110 6,500 0,600 1,000 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
6 1,250 0,600 1,000 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#
7 4,500 0,600 1,000 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Claveguero 200 2,000 0,600 1,250 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

10 17,600 0,600 1,250 1,000 13,200 C#*D#*E#*F#
11 9,500 0,600 1,250 1,000 7,125 C#*D#*E#*F#
14 Claveguero 315 2,000 0,600 1,500 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
15 7,000 0,600 1,500 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
17 Arquetes 0,600 0,600 1,000 6,000 2,160 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Reixa 14,000 0,600 0,600 1,000 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,705

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat d'aportació interior, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguero 80 1,700 0,600 0,250 1,000 0,255 C#*D#*E#*F#
2 4,700 0,600 0,250 1,000 0,705 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,600 0,250 1,000 0,450 C#*D#*E#*F#
5 Claveguero 110 6,500 0,600 0,250 1,000 0,975 C#*D#*E#*F#
6 1,250 0,600 0,250 1,000 0,188 C#*D#*E#*F#
7 4,500 0,600 0,250 1,000 0,675 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Claveguero 200 2,000 0,600 0,250 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#

10 17,600 0,600 0,250 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#
11 9,500 0,600 0,250 1,000 1,425 C#*D#*E#*F#
12 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 Claveguero 315 2,000 0,600 0,250 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
15 7,000 0,600 0,250 1,000 1,050 C#*D#*E#*F#
17 Arquetes 0,600 0,600 0,250 6,000 0,540 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,000 0,250 1,000 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,753

3 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la
càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 Excavacio de rases 49,705 1,000 1,200 1,000 59,646 C#*D#*E#*F#
2 Rebliment de rases 9,753 1,000 1,200 -1 -11,7036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,942

4 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacio de rases 49,705 1,000 1,200 1,000 59,646 C#*D#*E#*F#
2 Rebliment de rases 9,753 1,000 1,200 -1 -11,7036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,942

5 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica wavihol classe
41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de gruix i base de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment col.locat inclosa part proporcional de peces
especials per a la connexió entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguero 315 2,000 1,000 1,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
2 7,000 1,000 1,000 1,100 7,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

6 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguero 200 2,000 1,000 1,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
2 17,600 1,000 1,000 1,100 19,360 C#*D#*E#*F#
3 9,500 1,000 1,000 1,100 10,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,010

7 ED7F0001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguero 110 6,500 1,000 1,000 1,100 7,150 C#*D#*E#*F#
2 1,250 1,000 1,000 1,100 1,375 C#*D#*E#*F#
3 4,500 1,000 1,000 1,100 4,950 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,475

8 ED7FLAAA m Clavegueró amb tub de PVC de D=80 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguero 80 1,700 1,000 1,000 1,100 1,870 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 11

2 4,700 1,000 1,000 1,100 5,170 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,000 1,000 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#
5 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,340

9 ED35UA20 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 FD5H21G5 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del 0 a 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa interceptora 14,000 1,000 1,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

13 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATREF1
Capítol AF TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

1 E612T5AK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,500 3,000 1,000 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

2 1,700 3,000 1,000 1,000 5,100 C#*D#*E#*F#
3 7,600 3,000 1,000 1,000 22,800 C#*D#*E#*F#
4 9,700 3,000 1,000 1,000 29,100 C#*D#*E#*F#
5 2,100 3,000 1,000 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
6 2,350 3,300 1,000 1,000 7,755 C#*D#*E#*F#
7 4,550 3,300 1,000 1,000 15,015 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 P1 2,500 2,950 1,000 1,000 7,375 C#*D#*E#*F#

10 3,900 2,950 1,000 1,000 11,505 C#*D#*E#*F#
11 2,050 2,950 1,000 1,000 6,048 C#*D#*E#*F#
12 7,900 2,950 1,000 1,000 23,305 C#*D#*E#*F#
13 2,100 2,950 1,000 1,000 6,195 C#*D#*E#*F#
14 8,250 2,650 1,000 1,000 21,863 C#*D#*E#*F#
15 5,000 2,950 1,000 1,000 14,750 C#*D#*E#*F#
16 4,000 1,500 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 0,700 2,650 1,000 1,000 1,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,466

2 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 3,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 3,000 1,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 2,100 3,000 1,000 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
4 1,700 3,300 1,000 1,000 5,610 C#*D#*E#*F#
5 1,300 3,300 1,000 1,000 4,290 C#*D#*E#*F#
7 P1 2,550 2,950 1,000 1,000 7,523 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,723

3 E614DN1K m2 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 E614KK1K m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATREF1
Capítol AI PAVIMENTS 

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 Base PB 107,850 1,000 1,000 1,000 107,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,850

2 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de
gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base PB 107,850 1,000 1,000 1,000 107,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,850

3 E4B9DA77 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 8 - 8 B
500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base PB 107,850 1,000 1,000 1,000 107,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,850

Obra 01 PRESSUPOST TEATREF1
Capítol AU URBANITZACIÓ EXTERIOR 

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 1,000 1,000 1,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de roca i enderroc de possibles serveis o estructures existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de plaques de 60x40x7 cm 180,300 0,250 1,000 1,000 45,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,075

3 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 1,000 1,000 1,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

4 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat, inclosa
part proporcional de tall amb serra de disc, subbase de tot-ú artificial, base de tot-ú artificial, regs asfàltics i
paviments de mescla, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 0,600 145,000 1,000 1,000 87,000 C#*D#*E#*F#

Euro

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 87,000

5 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 46,500 0,600 0,750 1,000 20,925 C#*D#*E#*F#
2 Baixa tensió 17,500 1,000 1,000 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#
3 Aigua potable 145,000 0,600 1,000 1,000 87,000 C#*D#*E#*F#
4 Telecomunicacions 15,000 0,600 0,750 1,000 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,175

6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 46,500 0,600 1,000 1,000 27,900 C#*D#*E#*F#
2 Baixa tensió 17,500 1,000 1,000 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#
3 Aigua potable 145,000 0,600 1,000 1,000 87,000 C#*D#*E#*F#
4 Telecomunicacions 15,000 0,600 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,400

7 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació exterior, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 46,500 0,600 0,200 1,000 5,580 C#*D#*E#*F#
2 Baixa tensió 17,500 1,000 0,400 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigua potable 145,000 0,600 0,400 1,000 34,800 C#*D#*E#*F#
4 Telecomunicacions 15,000 0,600 0,200 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,180

8 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 46,500 0,600 0,250 1,000 6,975 C#*D#*E#*F#
2 Baixa tensió 17,500 1,000 0,450 1,000 7,875 C#*D#*E#*F#
3 Aigua potable 145,000 0,600 0,450 1,000 39,150 C#*D#*E#*F#
4 Telecomunicacions 15,000 0,600 0,250 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,250

9 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la
càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja i esbrossada 340,000 0,100 1,200 1,000 40,800 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de terres 45,075 1,000 1,200 1,000 54,090 C#*D#*E#*F#
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3 Excavació de rases 132,175 1,000 1,200 1,000 158,610 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases 49,180 1,000 1,200 -1 -59,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,484

10 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja i esbrossada 340,000 0,100 1,200 1,000 40,800 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de terres 45,075 1,000 1,200 1,000 54,090 C#*D#*E#*F#
3 Excavació de rases 132,175 1,000 1,200 1,000 158,610 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases 49,180 1,000 1,200 -1,000 -59,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,484

11 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 145,000 1,000 1,000 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

12 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de plaques de 60x40x7 cm 180,300 0,150 1,000 1,000 27,045 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,045

13 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic 46,500 1,000 1,000 1,000 46,500 C#*D#*E#*F#
2 2,500 1,000 1,000 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Connexions 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

14 FBT00001 u Subministre i col.locació de bassament d'armari, inclòs dau de formigó H-150 fixació armari que anirà soterrat
50 cm. Tot inclos completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FET00009 u Subministrament i col.locació d'armari de distribució, derivació o seccionament de BT amb 4 bases tripolars
BTCV-400A, tipus CDV (60x35xH100) muntat en vorera, sòcul de formigó, totalment instal.lat segons companyia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 E090T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre, disposats en base 2 amb tubs de PVC, protegits
amb dau de formigó HM-15 de 40x25 cm, amb part proporcional d'obturadors, col.locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, separadors cada 3 m i maniguets d'unió, segons
detall de canalització, inclosa excavació, repàs, replè compactat de rases i transport de sobrants a l'abocador,

Euro

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

AMIDAMENTS Pàg.: 16

totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telecomunicacions 15,000 1,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 FZZZAU01 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexió de la nova instal·lació a la xarxa d'enllumenat públic existent,
inclosa la seva legalització, totalment acabat segons indicacions dels Serveis Tècnics Municipals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 FZZZAU02 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexionat dels serveis d'iagua potable i telecomunicacions a les
respectives xarxes existents, totalment acabat segons indicacions de les companyies subministradores

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 FZZZAU03 pa Partida alçada a justificar pel treballs de reparació i/o desviament dels serveis urbans afectats per les obres,
totalment acabat segons indicacions de les companyies subministradores

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 FZZZAU04 pa Partida alçada a justificar pel treballs de formació de l'escomesa elèctrica del nou subministrament totalment
acabat segons indicacions de la companyia subministradora

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATREF1
Capítol V1 VARIS 

1 FSEG0001 u Seguretat i salut en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FCQU0001 u Control de qualitat en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E090T02RP-1 m Prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre, disposats en base 2 amb tubs
de PVC, protegits amb dau de formigó HM-15 de 40x25 cm, amb part proporcional
d'obturadors, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, separadors cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, inclosa
excavació, repàs, replè compactat de rases i transport de sobrants a l'abocador, totalment
acabat

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E2221422P-2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E2252772P-3 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades d'aportació interior, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

13,97 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

E31522H1P-4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

79,32 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

E31B3000P-5 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E31D1100P-6 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments 17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CENTIMS)

E3Z112Q1P-7 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

E4000003P-8 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø15 col.locat amb taladre i resines epoxi 26,10 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

E4000004P-9 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø12 col.locat amb taladre i resines epoxi 22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

E4000005P-10 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø20 col.locat amb taladre i resines epoxi 30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

E4000007P-11 m2 Subministrament i col·locació de prellosa de formigó pretensada alleugerida, model T-6 de la
casa Atefor o similar, de 250 cm d'amplària i 7 cm de cantell, inclòs el transport a peu d'obra,
la descàrrega, la seva col·locació, els treballs amb grua, els mitjans auxiliars, l'apuntalament i
la part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de detall

65,15 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E45118H3P-12 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

125,43 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

E45318H4P-13 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

100,67 €

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E45C17C4P-14 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

88,08 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

E4B13000P-15 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars 1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

E4B35000P-16 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues 1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

E4B9DA77P-17 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15x15 D: 8 - 8 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements
resistents

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E4BC3000P-18 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

E4D1K123P-19 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció quadrada ó rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

27,72 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

E4D31503P-20 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <=3 m

23,33 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

E4D93BK8P-21 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit de 47x70 cm i 28 cm
d'alçària

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E4DC1D02P-22 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de
pi, per a deixar el formigó vist

34,00 €

(TRENTA-QUATRE EUROS)

E612T5AKP-23 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II

28,51 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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E614DN1KP-24 m2 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

12,78 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

E614HSAKP-25 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

20,78 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

E614KK1KP-26 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40
mm, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter
mixt 1:2:10

21,17 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E9232B91P-27 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

10,83 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

E93615B0P-28 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

16,20 €

(SETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

ED354962P-29 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

199,92 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

ED35UA10P-30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

39,22 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

ED35UA20P-31 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

45,23 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

ED7F0001P-32 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

27,50 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

ED7FLAAAP-33 m Clavegueró amb tub de PVC de D=80 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

14,81 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

ED7FR412P-34 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

53,69 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

F2211020P-35 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F221AA20P-36 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca i enderroc de possibles serveis o estructures
existents

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

F2225123P-37 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

F227500FP-38 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM 4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

F227R00FP-39 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

F228510FP-40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

21,09 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

F2285B0FP-41 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació
exterior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

29,25 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F228A10FP-42 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

F2424266P-43 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

F242CAN2P-44 m3 Cànon d'abocador de terres 4,00 €

(QUATRE EUROS)

F9365H11P-45 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

76,67 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FBT00001P-46 u Subministre i col.locació de bassament d'armari, inclòs dau de formigó H-150 fixació armari
que anirà soterrat 50 cm. Tot inclos completament acabat.

180,30 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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FCQU0001P-47 u Control de qualitat en obra 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

FD5H21G5P-48 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del 0 a 1 %, amb
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN
1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix

131,09 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

FD75PVC3P-49 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de
gruix i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment
col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

36,01 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

FDK2A6F3P-50 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

102,48 €

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

FDKZHJB4P-51 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

87,22 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FENDASF1P-52 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat, inclosa part proporcional de tall amb serra de disc, subbase de tot-ú artificial,
base de tot-ú artificial, regs asfàltics i paviments de mescla, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres

49,50 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FET00009P-53 u Subministrament i col.locació d'armari de distribució, derivació o seccionament de BT amb 4
bases tripolars BTCV-400A, tipus CDV (60x35xH100) muntat en vorera, sòcul de formigó,
totalment instal.lat segons companyia

715,10 €

(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

FFB1C455P-54 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

27,96 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FG22TD1KP-55 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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FSEG0001P-56 u Seguretat i salut en obra 2.872,99 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FZZZAU01P-57 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexió de la nova instal·lació a la xarxa
d'enllumenat públic existent, inclosa la seva legalització, totalment acabat segons indicacions
dels Serveis Tècnics Municipals

2.880,22 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FZZZAU02P-58 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexionat dels serveis d'iagua potable i
telecomunicacions a les respectives xarxes existents, totalment acabat segons indicacions de
les companyies subministradores

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

FZZZAU03P-59 pa Partida alçada a justificar pel treballs de reparació i/o desviament dels serveis urbans
afectats per les obres, totalment acabat segons indicacions de les companyies
subministradores

2.420,90 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FZZZAU04P-60 pa Partida alçada a justificar pel treballs de formació de l'escomesa elèctrica del nou
subministrament totalment acabat segons indicacions de la companyia subministradora

23.000,00 €

(VINT-I-TRES MIL EUROS)

G213ED01P-61 m3 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit per ple, totalment acabat amb
desmuntatge i enretirada de part proporcional de cobertes de fibrociment de les edificacions
existents portat a terme per personal especialitzat, inclosa càrrega i transport a l'abocador
autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i manteniment d'abocador de tots els sobrants

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

G4DEG010P-62 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Gironella, abril 2012

El Tècnic Redactor del Projecte

Jordi San Millan i Filbà
EIPO S.L.
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P-1 E090T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre, disposats en base 2 amb tubs
de PVC, protegits amb dau de formigó HM-15 de 40x25 cm, amb part proporcional
d'obturadors, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, separadors cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, inclosa
excavació, repàs, replè compactat de rases i transport de sobrants a l'abocador, totalment
acabat

15,30 €

Sense descomposició 15,30000 €

P-2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

6,91 €

Altres conceptes 6,91000 €

P-3 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades d'aportació interior, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

13,97 €

Altres conceptes 13,97000 €

P-4 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

79,32 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 74,65700 €
Altres conceptes 4,66300 €

P-5 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous

1,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00541 €
Altres conceptes 1,21459 €

P-6 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments 17,07 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,22351 €

B0DZ4000 m Fleix 0,03600 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,15500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10750 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,85991 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
Altres conceptes 14,27227 €

P-7 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,61 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,13620 €
Altres conceptes 4,47380 €

P-8 E4000003 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø15 col.locat amb taladre i resines epoxi 26,10 €
Sense descomposició 26,10000 €

P-9 E4000004 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø12 col.locat amb taladre i resines epoxi 22,50 €
Sense descomposició 22,50000 €
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P-10 E4000005 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø20 col.locat amb taladre i resines epoxi 30,50 €
Sense descomposició 30,50000 €

P-11 E4000007 m2 Subministrament i col·locació de prellosa de formigó pretensada alleugerida, model T-6 de la
casa Atefor o similar, de 250 cm d'amplària i 7 cm de cantell, inclòs el transport a peu d'obra,
la descàrrega, la seva col·locació, els treballs amb grua, els mitjans auxiliars, l'apuntalament i
la part proporcional de talls, totalment acabat segons plànols de detall

65,15 €

Sense descomposició 65,15000 €

P-12 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

125,43 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 71,26350 €
Altres conceptes 54,16650 €

P-13 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

100,67 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 71,26350 €
Altres conceptes 29,40650 €

P-14 E45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

88,08 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, am 69,17640 €
Altres conceptes 18,90360 €

P-15 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars 1,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00530 €
Altres conceptes 1,21470 €

P-16 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues 1,35 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00954 €
Altres conceptes 1,34046 €

P-17 E4B9DA77 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15x15 D: 8 - 8 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements
resistents

5,04 €

Sense descomposició 5,04000 €

P-18 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,40 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01272 €
Altres conceptes 1,38728 €

P-19 E4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció quadrada ó rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

27,72 €

B0DG1110 m2 Amortització de bastidors metàl.lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer 13,24800 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08965 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21500 €
Altres conceptes 14,16735 €
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P-20 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <=3 m

23,33 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,30000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,15668 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,51557 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,24613 €
Altres conceptes 20,82381 €

P-21 E4D93BK8 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit de 47x70 cm i 28 cm
d'alçària

8,25 €

Sense descomposició 8,25000 €

P-22 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de
pi, per a deixar el formigó vist

34,00 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,38606 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12307 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42570 €
Altres conceptes 31,41236 €

P-23 E612T5AK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II

28,51 €

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 6,42600 €
Altres conceptes 22,08400 €

P-24 E614DN1K m2 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x250x60 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

12,78 €

B0F85560 u Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 7 3,26757 €
Altres conceptes 9,51243 €

P-25 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

20,78 €

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 4,72525 €
Altres conceptes 16,05475 €

P-26 E614KK1K m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40
mm, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter
mixt 1:2:10

21,17 €
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B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 7,19846 €
Altres conceptes 13,97154 €

P-27 E9232B91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

10,83 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 6,50636 €
Altres conceptes 4,32364 €

P-28 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

16,20 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,26382 €
Altres conceptes 6,93618 €

P-29 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

199,92 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,59497 €

B0111000 m3 Aigua 0,00202 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 18,24240 €
Altres conceptes 181,08061 €

P-30 ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

39,22 €

BD35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm de fondària, per a 23,12000 €
Altres conceptes 16,10000 €

P-31 ED35UA20 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

45,23 €

BD35UA20 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a 29,13000 €
Altres conceptes 16,10000 €

P-32 ED7F0001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

27,50 €

Sense descomposició 27,50000 €

P-33 ED7FLAAA m Clavegueró amb tub de PVC de D=80 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

14,81 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,99600 €
Altres conceptes 8,81400 €

P-34 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

53,69 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €
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BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,62280 €

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i d 12,80448 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 12,86250 €
Altres conceptes 17,96022 €

P-35 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,55 €
Altres conceptes 0,55000 €

P-36 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca i enderroc de possibles serveis o estructures
existents

4,18 €

Sense descomposició 4,18000 €

P-37 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

8,84 €

Altres conceptes 8,84000 €

P-38 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM 4,26 €
Altres conceptes 4,26000 €

P-39 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,15 €
Altres conceptes 1,15000 €

P-40 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

21,09 €

Altres conceptes 21,09000 €

P-41 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat d'aportació
exterior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

29,25 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,92500 €
Altres conceptes 18,32500 €

P-42 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,72 €

Altres conceptes 12,72000 €

P-43 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

3,76 €

Sense descomposició 3,76000 €

P-44 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres 4,00 €
Sense descomposició 4,00000 €

P-45 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

76,67 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 64,21800 €
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Altres conceptes 12,45200 €

P-46 FBT00001 u Subministre i col.locació de bassament d'armari, inclòs dau de formigó H-150 fixació armari
que anirà soterrat 50 cm. Tot inclos completament acabat.

180,30 €

Sense descomposició 180,30000 €

P-47 FCQU0001 u Control de qualitat en obra 1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €

P-48 FD5H21G5 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del 0 a 1 %, amb
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN
1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix

131,09 €

BD5H21G5 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del 0 a 1 %, a 107,54100 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,93604 €
Altres conceptes 17,61296 €

P-49 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de
gruix i base de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó, totalment
col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

36,01 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 8,25660 €
Altres conceptes 27,75340 €

P-50 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

102,48 €

B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,33931 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,52938 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 4,31928 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 38,91404 €
Altres conceptes 57,37799 €

P-51 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

87,22 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 67,33000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,44350 €
Altres conceptes 18,44650 €

P-52 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat, inclosa part proporcional de tall amb serra de disc, subbase de tot-ú artificial,
base de tot-ú artificial, regs asfàltics i paviments de mescla, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres

49,50 €

Sense descomposició 49,50000 €

P-53 FET00009 u Subministrament i col.locació d'armari de distribució, derivació o seccionament de BT amb 4
bases tripolars BTCV-400A, tipus CDV (60x35xH100) muntat en vorera, sòcul de formigó,
totalment instal.lat segons companyia

715,10 €
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Sense descomposició 715,10000 €

P-54 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

27,96 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 0,18000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 11,72700 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 3,62100 €
Altres conceptes 12,43200 €

P-55 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,81 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,83600 €
Altres conceptes 0,97400 €

P-56 FSEG0001 u Seguretat i salut en obra 2.872,99 €
Sense descomposició 2.872,99000 €

P-57 FZZZAU01 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexió de la nova instal·lació a la xarxa
d'enllumenat públic existent, inclosa la seva legalització, totalment acabat segons indicacions
dels Serveis Tècnics Municipals

2.880,22 €

Sense descomposició 2.880,22000 €

P-58 FZZZAU02 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexionat dels serveis d'iagua potable i
telecomunicacions a les respectives xarxes existents, totalment acabat segons indicacions de
les companyies subministradores

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-59 FZZZAU03 pa Partida alçada a justificar pel treballs de reparació i/o desviament dels serveis urbans
afectats per les obres, totalment acabat segons indicacions de les companyies
subministradores

2.420,90 €

Sense descomposició 2.420,90000 €

P-60 FZZZAU04 pa Partida alçada a justificar pel treballs de formació de l'escomesa elèctrica del nou
subministrament totalment acabat segons indicacions de la companyia subministradora

23.000,00 €

Sense descomposició 23.000,00000 €

P-61 G213ED01 m3 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit per ple, totalment acabat amb
desmuntatge i enretirada de part proporcional de cobertes de fibrociment de les edificacions
existents portat a terme per personal especialitzat, inclosa càrrega i transport a l'abocador
autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i manteniment d'abocador de tots els sobrants

8,10 €

Sense descomposició 8,10000 €

P-62 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 8,65 €
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B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,53823 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06450 €

B0DFF001 m3 Amortització de cindri metàl.lica 4,50000 €
Altres conceptes 3,54727 €

Gironella, abril 2012

El Tècnic Redactor del Projecte

Jordi San Millan i Filbà
EIPO S.L.
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Obra 01 Pressupost TEATREF1

Capítol AA Demolicions

1 G213ED01 m3 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit per ple,
totalment acabat amb desmuntatge i enretirada de part proporcional
de cobertes de fibrociment de les edificacions existents portat a terme
per personal especialitzat, inclosa càrrega i transport a l'abocador
autoritzat per al seu tractament inclòs cànon i manteniment d'abocador
de tots els sobrants (P - 61)

8,10 2.464,535 19.962,73

TOTAL Capítol 01.AA 19.962,73

Obra 01 Pressupost TEATREF1

Capítol AB Fonamentacions

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
2)

6,91 250,242 1.729,17

2 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades
d'aportació interior, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN (P - 3)

13,97 127,418 1.780,03

3 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb
camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i
manteniment d'abocador (P - 43)

3,76 147,389 554,18

4 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres (P - 44) 4,00 147,389 589,56
5 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 7)

10,61 926,140 9.826,35

6 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 4)

79,32 30,210 2.396,26

7 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases i pous (P - 5)

1,22 3.473,000 4.237,06

8 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments (P - 6) 17,07 47,640 813,21

TOTAL Capítol 01.AB 21.925,82

Obra 01 Pressupost TEATREF1

Capítol AC Estructures

1 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 12)

125,43 8,840 1.108,80

2 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de pilars (P - 15)

1,22 651,904 795,32

3 E4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics modulars
amb tauler fenòlic per a pilars de secció quadrada ó rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 19)

27,72 85,360 2.366,18

4 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 13)

100,67 17,608 1.772,60

5 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de bigues (P - 16)

1,35 1.763,833 2.381,17

euros
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6 E4D31503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <=3 m (P - 20)

23,33 99,120 2.312,47

7 E45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 14)

88,08 34,550 3.043,16

8 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses (P - 18)

1,40 2.107,630 2.950,68

9 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m,
amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 22)

34,00 108,435 3.686,79

10 E4000007 m2 Subministrament i col·locació de prellosa de formigó pretensada
alleugerida, model T-6 de la casa Atefor o similar, de 250 cm
d'amplària i 7 cm de cantell, inclòs el transport a peu d'obra, la
descàrrega, la seva col·locació, els treballs amb grua, els mitjans
auxiliars, l'apuntalament i la part proporcional de talls, totalment acabat
segons plànols de detall (P - 11)

65,15 90,400 5.889,56

11 G4DEG010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 62)

8,65 90,400 781,96

12 E4000003 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø15 col.locat amb taladre i
resines epoxi (P - 8)

26,10 37,000 965,70

13 E4000004 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø12 col.locat amb taladre i
resines epoxi (P - 9)

22,50 20,000 450,00

14 E4000005 u Connectors d'acer corrugat de 60cm ø20 col.locat amb taladre i
resines epoxi (P - 10)

30,50 35,000 1.067,50

15 E4D93BK8 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de poliestirè expandit
de 47x70 cm i 28 cm d'alçària (P - 21)

8,25 42,488 350,53

TOTAL Capítol 01.AC 29.922,42
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Capítol AD Xarxa d'evacuació i sanejament

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat (P - 37)

8,84 49,705 439,39

2 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat d'aportació interior, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 42)

12,72 9,753 124,06

3 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb
camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i
manteniment d'abocador (P - 43)

3,76 47,942 180,26

4 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres (P - 44) 4,00 47,942 191,77
5 FD75PVC3 m Claveguera de tub de PVC de 315 mm de diàmetre, de paret

estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat al
fons de la rasa, previ anivellament amb capa de 10 cm de gruix i base
de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert amb formigó,
totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a
la connexió entre tubs (P - 49)

36,01 9,900 356,50

6 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 34)

53,69 32,010 1.718,62

7 ED7F0001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 32)

27,50 17,475 480,56

8 ED7FLAAA m Clavegueró amb tub de PVC de D=80 mm, de paret estructurada, en
solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P -
33)

14,81 17,340 256,81
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9 ED35UA20 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 40x40 cm i 45 cm
de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat (P - 31)

45,23 4,000 180,92

10 ED354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment (P - 29)

199,92 1,000 199,92

11 ED35UA10 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 30x30 cm i 33 cm
de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat (P - 30)

39,22 4,000 156,88

12 FD5H21G5 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent
del 0 a 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada
classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix (P - 48)

131,09 14,000 1.835,26

13 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 50)

102,48 2,000 204,96

14 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 51)

87,22 2,000 174,44

TOTAL Capítol 01.AD 6.500,35
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Capítol AF Tancaments i divisòries

1 E612T5AK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 23)

28,51 192,466 5.487,21

2 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 25)

20,78 53,723 1.116,36

3 E614DN1K m2 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de
500x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 24)

12,78 0,000 0,00

4 E614KK1K m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó massís d'elaboració
manual de 290x140x40 mm, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 26)

21,17 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.AF 6.603,57
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Capítol AI Paviments

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 27)

10,83 107,850 1.168,02

2 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix (P - 28)

16,20 107,850 1.747,17

3 E4B9DA77 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15x15 D: 8 - 8 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092,
per a l'armadura de sostres amb elements resistents (P - 17)

5,04 107,850 543,56

TOTAL Capítol 01.AI 3.458,75
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Capítol AU Urbanització exterior

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P -
35)

0,55 340,000 187,00

2 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca i
enderroc de possibles serveis o estructures existents (P - 36)

4,18 45,075 188,41

3 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 39) 1,15 340,000 391,00
4 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes

característiques que el enderrocat, inclosa part proporcional de tall
amb serra de disc, subbase de tot-ú artificial, base de tot-ú artificial,
regs asfàltics i paviments de mescla, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres (P - 52)

49,50 87,000 4.306,50

5 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat (P - 37)

8,84 132,175 1.168,43

6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 38)

4,26 141,400 602,36

7 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat d'aportació exterior, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 41)

29,25 49,180 1.438,52

8 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM (P - 40)

21,09 56,250 1.186,31

9 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb
camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i
manteniment d'abocador (P - 43)

3,76 194,484 731,26

10 F242CAN2 m3 Cànon d'abocador de terres (P - 44) 4,00 194,484 777,94
11 FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,

de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 54)

27,96 145,000 4.054,20

12 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 45)

76,67 27,045 2.073,54

13 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 55)

2,81 54,000 151,74

14 FBT00001 u Subministre i col.locació de bassament d'armari, inclòs dau de formigó
H-150 fixació armari que anirà soterrat 50 cm. Tot inclos completament
acabat. (P - 46)

180,30 1,000 180,30

15 FET00009 u Subministrament i col.locació d'armari de distribució, derivació o
seccionament de BT amb 4 bases tripolars BTCV-400A, tipus CDV
(60x35xH100) muntat en vorera, sòcul de formigó, totalment instal.lat
segons companyia (P - 53)

715,10 1,000 715,10

16 E090T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre,
disposats en base 2 amb tubs de PVC, protegits amb dau de formigó
HM-15 de 40x25 cm, amb part proporcional d'obturadors, col.locació
de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, separadors cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de
canalització, inclosa excavació, repàs, replè compactat de rases i
transport de sobrants a l'abocador, totalment acabat (P - 1)

15,30 15,000 229,50

17 FZZZAU01 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexió de la nova
instal·lació a la xarxa d'enllumenat públic existent, inclosa la seva
legalització, totalment acabat segons indicacions dels Serveis Tècnics
Municipals (P - 57)

2.880,22 1,000 2.880,22

18 FZZZAU02 pa Partida alçada a justificar pel treballs de connexionat dels serveis
d'iagua potable i telecomunicacions a les respectives xarxes existents,
totalment acabat segons indicacions de les companyies

3.000,00 1,000 3.000,00
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subministradores (P - 58)
19 FZZZAU03 pa Partida alçada a justificar pel treballs de reparació i/o desviament dels

serveis urbans afectats per les obres, totalment acabat segons
indicacions de les companyies subministradores (P - 59)

2.420,90 1,000 2.420,90

20 FZZZAU04 pa Partida alçada a justificar pel treballs de formació de l'escomesa
elèctrica del nou subministrament totalment acabat segons indicacions
de la companyia subministradora (P - 60)

23.000,00 1,000 23.000,00

TOTAL Capítol 01.AU 49.683,23
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Capítol V1 Varis

1 FSEG0001 u Seguretat i salut en obra (P - 56) 2.872,99 1,000 2.872,99
2 FCQU0001 u Control de qualitat en obra (P - 47) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.V1 4.372,99

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.AA Demolicions 19.962,73
Capítol 01.AB Fonamentacions 21.925,82
Capítol 01.AC Estructures 29.922,42
Capítol 01.AD Xarxa d'evacuació i sanejament 6.500,35
Capítol 01.AF Tancaments i divisòries 6.603,57
Capítol 01.AI Paviments 3.458,75
Capítol 01.AU Urbanització exterior 49.683,23
Capítol 01.V1 Varis 4.372,99
Obra 01 Pressupost TEATREF1 142.429,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

142.429,86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost TEATREF1 142.429,86

142.429,86
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NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.AA Demolicions 14,02
Capítol 01.AB Fonamentacions 15,39
Capítol 01.AC Estructures 21,01
Capítol 01.AD Xarxa d'evacuació i sanejament 4,56
Capítol 01.AF Tancaments i divisòries 4,64
Capítol 01.AI Paviments 2,43
Capítol 01.AU Urbanització exterior 34,88
Capítol 01.V1 Varis 3,07
Obra 01 Pressupost TEATREF1 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost TEATREF1 100,00

100,00

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pressupost d’Execució per Contracte. Primera Fase    
 

 
 
 
 
 



 



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
PRIMERA FASE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 142.429,86

13 % Despeses SOBRE 142.429,86.................................................................................... 18.515,88

6 % Benefici industrial SOBRE 142.429,86.......................................................................... 8.545,79

Subtotal 169.491,53

18 % IVA SOBRE 169.491,53.............................................................................................. 30.508,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 200.000,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS  MIL EUROS AMB UN CENTIMS )

Gironella, abril de 2012

El Tècnic Redactor del Projecte

Jordi San Millan i Filbà
EIPO S.L.



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pressupost d’Execució per Contracte. Segona i Tercera Fase    
 

 
 
 
 
 



 



PROJECTE EXECUTIU D´UN TEATRE I SALES POLIVALENTS A VILADOMIU NOU
SEGONA FASE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 106.822,40

6 % Despeses SOBRE 106.822,40...................................................................................... 6.409,34

13 % Benefici industrial SOBRE 106.822,40........................................................................ 13.886,91

Subtotal 127.118,65

18 % IVA SOBRE 127.118,65.............................................................................................. 22.881,36

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 150.000,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA MIL EUROS AMB UN CENTIMS )

Gironella, abril de 2012

El Tècnic Redactor del Projecte

Jordi San Millan i Filbà
EIPO S.L.
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TERCERA FASE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 494.113,99

6 % Benefici SOBRE 494.113,99......................................................................................... 29.646,84

13 % Despeses industrials SOBRE 494.113,99................................................................... 64.234,82

Subtotal 587.995,65

18 % IVA SOBRE 587.995,65.............................................................................................. 105.839,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 693.834,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS )

Gironella, abril de 2012

El Tècnic Redactor del Projecte

Jordi San Millan i Filbà
EIPO S.L.
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