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MEMÒRIA 

 

 

 

 M.1.- ANTECEDENTS 

 Potries és un municipi situat a la zona oriental del País Valencià, al sud de la comarca de 
la Safor. Fou en origen una alqueria musulmana, adscrita al castell de Rebollet i, comptava en 
any 1609, amb 108 cases habitades per moriscos, després de l'èxode forçat dels seus 
pobladors, va tardar molt a recuperar-se. Al llarg del segle XVIII va duplicar la seva població fins 
536 habitants, sent en l'actualitat de tan sols 1.017.  

El casc urbà està bastant pla, presenta una morfologia quadrangular i hi destaquen les 
places de l'Església i la del País Valencià. L'àrea més antiga és la situada a l'entorn de la plaça 
de l'Església i el carrer Major, punt embrionari d'on és va estendre cap a l'est per la plaça del 
País Valencià, cap a l'oest pels carrers Boamit i de Dalt i de nort a sud els carrers Sant Joan 
Baptiste, el Cup i Pare Garrigos. A la plaça de l'Església és troba el temple parroquial de sant 
Joan, construcció neoclàssica de mitjans del XIX que va substituir l'anterior de finals del XVI. Des 
de la plaça del País Valencià, centre neuràlgic i on és celebra el mercat els dimecres, l'eix 
comercial és perllonga pel carrer Boamit, on és troba l'ajuntament, antic i bell casalot del segle 
XVII amb gran entrada i pati interior rehabilitat a 1983.  

Potries te un nucli urbà, sense fortes desfetes, tal vegada per tractarse d'una població 
menuda i al marge dels circuits econòmics importants en la comarca.  

El Pla d'Ordenacio urbana, té com a motiu primer, assumir la traça urbana històrica, així 
com la conservació del patrimoni històric de la ciutat i el seu territori. La rehabilitació de l'edifici 
de l'ajuntament, que va servir per a fer-lo conéixer per tota la Safor i per començar a estimar el 
propi patrimoni urbà a la població, fou una primera actuació que és pretén continuar recuperant, 
en este cas, els espais urbans peatonalitzats, creant petits espais-places per tal de millorar la 
convivència ciutadana al carrer. 

És pretén, en aquesta actuació, mantindre els recursos referents al medi físic, amb la 
idea de millorar els equipaments i les dotacions per tal d'aconseguir més qualitat de vida per als 
ciutadans. 

  

 M.2.- OBJECTE 
 
 Es redacta el present projecte per a millorar les infraestructures urbanes; xarxa d'aigua 
potable, xarxa d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, telefonia, enllumenat públic, 
pavimentació de voreres i vies urbanes, eliminació de barreres arquitectòniques, així com la 
dotació de nou equipament urbà en la el carrer del part sud del carrer del Cup. 
 Sense dupte, lo mes important, ja que afecta a la salud de la poblacio, es la substitucio de 
la canonada de aigua potable, de fibrociment, per una de mes seccio i de polietile.  
 Acompanyant a estes obres es procedira a peatonalitzar i revitalitzar el nucli historic urbà 
per millorar la qualitat de vida del veïnat, executar les següents obres d'urbanització: 
 - Una nova xarxa d'aigües pluvials i substitució de la xarxa d'aigües residuals, al ser 
aquesta insuficient i trobar-se en mal estat 
 - Execució d'embornals 
 - Escomeses a la xarxa d'aigües residuals 
 - Reposició de voreres i pavimentat del carrer. Eliminació de barreres arquitectòniques i 
peatonalització del carrer. 
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 - Reposició de la xarxa de subministrament d'aigua potable afectada i substitució de la 
xarxa existent. 
 - Instal·lació de xarxa de telefonia. 
 - Creuaments per l’enllumenat públic, energia electrica i telefonia. 
 El fi perseguit és dimensionar adequadament els servicis urbans existents, dotar d'aquells 
que no existixen en l'actualitat i millorar l'aspecte urbà del centre històric peatonalitzant-lo i 
eliminant les barreres arquitectòniques. 
 La zona a actuar correspon a la part sud del carrer del Cup, inclos en el nucli urba 
intramurs i que conecta amb la part del carrer ja peatonalitzat amb el carrer Jaume I. 
 

 M.3.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

  L'Ajuntament de Potries destinara part del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS-2017) 
de la Diputacio de Valencia per executar les obres de “SUBSTITUCIÓ CANONADA DE 
FIBROCIMENT XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIO DEL PAVIMENT C/ DEL CUP” de 
Potries, amb l'objectiu de dotar d'infrastructures, embellir i eliminar barreres arquitectòniques en 
la part del casc urbà que s’actua. 

 Aquest projecte es redacta a requeriment de l'Ajuntament de Potries encarregant la 
redacció del mateix i la direcció de les obres als arquitectes En Francesc Boscà i Mayans i En 
Joaquim Egea i Martínez. 

 

 M.4.- NECESSITATS A SATISFER 

 Existeix en l'àmbit de l'actuació, d'una banda, una gran deficiència en les infraestructures 
urbanes existents, xarxa d'aigua potable, clavegueram, evacuació de les aigües pluvials, 
paviment deteriorat, etc, que degut a la falta de cabuda, o al seu deteriorament, fa necessària la 
seua substitució. D'altra banda, hi han instal·lacions aèries, elèctriques, telefonia i enllumenat 
públic, que han de soterrar-se a causa del mal estat en què es troben. 

El clavegueram existent en el nucli urbà és unitari, ocasionant en els moments de forta 
pluja, inundacions en habitatges i en la via pública. Com a conseqüència d'això, la Conselleria 
d'Obres Públiques, executà un col·lector de gran diàmetre amb l'objecte que al mateix s'anara 
connectant una xarxa d'evacuació d'aigües pluvials. La zona sobre la qual es vol actuar no 
disposa de dita xarxa d'evacuació, per la qual cosa en el present projecte s'inclourà la instal·lació 
d'una canonada de 30 cm de diàmetre, així com els albellons pertinents per a arreplegar les 
aigües pluvials de la zona. 

 Respecte a la xarxa d'evacuació de les aigües residuals, amb una secció, també  
insuficient i amb un cert estat de deteriorament, requerix la seua substitució per una nova 
canonada de major secció. A ella es connectaran les distintes escomeses domiciliàries i 
s'executaran aquelles que per distintes circumstàncies no van ser connectades en el seu dia. 

 - La instal·lació de la xarxa d'aigua potable de fibrociment, s'executà fa més de 50 
anys, el seu estat és deplorable, i amb una secció totalment insuficient, requerix la seua ràpida 
substitució per una canonada de major secció i que oferisca garanties sanitàries. 

 - L'execució de les obres que es pretenen executar dona l'oportunitat de poder 
soterrar les xarxes elèctriques aèries, subjectes amb pals de fusta a les mitgeres i façanes dels 
edificis, així com els cables de telèfon i enllumenat públic, la qual cosa redundarà en una major 
seguretat alhora que s'elimina tot l'entramat de cables aeris que pengen sobre els carrers i 
edificis. 

 - S'alçarà tot el paviment existent, tant el de les voreres com l'asfalt del carrer, 
s'executaràn les infrastructures urbanes ressenyades, i es repavimentaran els carrers, amb 
l'objecte de donar-los un caràcter seudopeatonal. Per això es limitarà la zona de rodament, que 
s'executarà amb llambordes de color gris i amb una amplària de 2,40 metres. A l’este del carrer 
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es projecta una zona, tambe amb llambordes grises que sera zona de aparcament. La resta de 
l'amplària del carrer, que constituiran les voreres, es pavimentarà també amb llambordes, però, 
en este cas, seran ceràmiques. Entre ambdós paviments es colocarà un rigola de formigó. 

 Amb esta actuació es pretén, tambe, eliminar barreres arquitectòniques, i dotar de 
boques d’incendis, papereres, etc. 

 

 M.5.-  EMPLAÇAMENT I CONDICIONS DEL TERRENY 

 Les  presents obres es van a executar al sud del carrer del Cup. 

 El terreny en què es pretén actuar es troba urbanitzat, encara que deficientment, el seu 
estat de conservació exterior és regular a causa del tipus de sòl compost per argiles expansives. 

  Per a l'execució de les obres previstes en este projecte, no es considera necessari la 
realització d'un estudi geotècnic del sòl i subsòl, ja que les característiques del mateix són prou 
conegudes pels tècnics que subscriuen el present projecte. Així s'executaran dites obres basant-
se en esta consideració. 

 No es preveuen càrregues sobre el terreny excepte les pròpies del trànsit rodat, sent la 
resta despreciables. Es realitzaran els càlculs del ferm en l'annex adjunt, mentres que per a les 
càrregues restants per la seua escassa magnitud, no requereix un càlcul específic disposant-se 
per a aquells elements com a fanals, senyals, etc, de les  fonamentacions i ancoratges que ja 
vénen definits per a cada element específic. 

 

 M.6.- CONDICIONS DE CARÀCTER URBANÍSTIC 

 El sòl que es pretén urbanitzar està qualificat com a Sòl Urbà de caràcter viari i la totalitat 
de les obres que s'executaran quedaran emplaçades en sòl de domini públic. 

 

 M.7.- SOLUCIÓ ADOPTADA, DESCRIPCIÓ DE L'OBRA I CLASSIFICACIÓ DE LA 
MATEIXA 

 M.7.1.- SOLUCIÓ ADOPTADA 

 El present projecte d'urbanització inclou aquelles obres que són necessàries per a 
l'execució de les distintes infrastructures. 

 L'àmbit d'actuació correspon al tram de carrer definit en els planols. 

 La calçada de trànsit rodat i la zona d’aparcamente es pavimentarà amb llambordes 
sobre una solera de formigó armat amb malla electrosoldada de diàmetre 5 mm, 20x30, agafats 
amb morter de ciment 1:6, i les voreres s'executaran de la mateixa manera però les llambordes 
seran de material ceràmic. Els rastells i les rígoles, es col·locaran segons el que preveu el 
projecte d'urbanització, respectant les rasants que es determinen als plànols de rasants adjunts.  

 La xarxa d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, es substituirà d'acord amb la secció 
que es detalla en el projecte i s'executaran les connexions als habitatges.  

 Respecte a la xarxa d'abastiment d'aigua potable, es substituirà la xarxa existent, 
s'executaran les noves connexions domiciliàries i s'instal·laran hidrants i boques de reg. 

 

 M.7.2.- DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 

 Les presents obres consistixen en: 

 1. Demolicions 
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 En la zona objecte de la present actuació està previst realitzar el enderrocament del 
paviment asfàltic així com les voreres. 

 Terraplenament: Es realitzaran els treballs consistents en l'aportació de materials de farcit 
consistents en tot-ú fins a obtindre els nivells previstos en este projecte, formant així les 
esplanades del carrer en els llocs indicats. Els materials de farcit es compactaran fins a 
aconseguir el 98% del Próctor Modificat (P.M.), en capes d'una gruixa màxima de 25 cm. 

 2. Xarxa de pluvials i residuals. Obertura de rases 

 S'executaran els treballs consistents en l'obertura de les rases on es disposarà la xarxa 
d'evacuació de les aigües residuals o pluvials. Les aigües pluvials discorreran per superfície fins 
als embornals i, des d'estos, a través de les canalitzacions de PVC es connectaran al col·lector 
d'aigües pluvials. 

 Les aigües residuals estan canalitzades i aboquen directament al col·lector que les 
trasllada a la depuradora de Gandia. No obstant estes canonades al ser la seua secció 
insuficient han de reemplaçar-se per altres de major secció. 

 Les rases s'obriran una vegada executats els farciments i estiga compactat el terreny, les 
dimensions de les mateixes vénen definides en el projecte. 

  3. Subbase 

 Es formarà la capa de subbase de la calçada per mitjà del farciment de llasts naturals, 
amb pendents del 2%, compactant-se aquestes fins a aconseguir el 95% del Próctor Modificat. 

 4. Rastells i rígoles 

 Es col·locaran rastells de formigó vibrocomprimit. Les seues dimensions són: 60 cm de 
llarg, 15 cm d'ample en la base d'assentament, 12 cm d'amplària al capdavant i 25 cm d'altura.  

 Els rastells s'assentaran sobre capa de 10 cm de formigó de Fck= 175 kg/cm2. 

 Al muntar els rastells, es deixaran juntes de 2 cm, que es reompliran amb morter pòrtland 
d'1:6 de dosificació. 

 En la part central de la zona de rodament es formarà una rígola de formigó en massa, de 
resistència Fck= 175 kg/cm2, formada per peces de formigó vibrocomprimit de 20x40 cm d'ample 
i 5 cm de gruixa. Aquesta mateixa sol.lucio es fara entre la part central i les voreres. 

 5. Instal·lació de serveis 

 Conducció d'aigua potable: En els trams que s'hagen de substituir, se seguiran les 
recomanacions facilitades per la companyia subministradora d'este servici, serà a base de tubs 
de polietilé apta per al consum humà, soldats, tal com s'indica en el plec de prescripcions 
tècniques particulars especifique per a abastiment d'aigua que forma part del present projecte.  

 6. Base 

 Es formarà la capa de base de la calçada per mitjà del farciment de tot-ú artificials, amb 
pendents del 2%, compactant-se les mateixes fins a aconseguir el 98% del Próctor Modificat. 

 7. Pavimentació 

 a) Voreres: El paviment de voreres serà a base de llambordes de material ceràmic de 
10x20x5 cm, col·locats amb morter de ciment sobre solera de formigó H-20, de 12 cm de gruix 
mínim i malla electrosoldada ME20x30 i diàmetre 5 mm, B500 S. 

 b) Ferms: El paviment de la calçada s'executarà a base de llambordes de formigó 
vibrocomprimit de 10x20x5 cm, col·locats amb morter de ciment sobre sola de formigó H-20, de 
12 cm de gruix mínim i malla electrosoldada ME20x30 i diàmetre 5 mm, B500 S. 

 8. Enllumenat. 
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 Està previst substituir la instal·lació d'enllumenat públic, disposant d'una xarxa subterrània  
junt a les façanes.  

 9. Mobiliari urbà. 

 En les zones assenyalades al projecte, es colocaran papereres de ferro colat. 

    

 M.8.- CARÀCTER DE L'OBRA 

  
En compliment de l’article 13.3 de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (LLCSP), es fa constar que aquest projecte tècnic defineix una obra completa, 

susceptible de ser lliurada a l’ús públic, justificada per l’abast i les característiques de l’obra. 

 

M.9. CONNEXIONS AMB ELS SERVEIS EXISTENTS. 

 Les connexions dels elements urbanístics que s'inclouen en el present projecte, amb els 
servicis existents, queden grafiats al plànol adjunt.  

 1. Accessos 

 Els accessos, tant de trànsit rodat com de vianants, queden connectats als existents. 

 2. Abastiment d'aigua 

 La xarxa que es pretén substituir realitzarà la seua connexió a la xarxa existent en el 
mateix punt en què es connecta en este moment. Una vegada executades aquestes 
instal·lacions i en perfecte funcionament seran entregades a la companyia subministradora per a 
la seua immediata posada en servei. 

 3. Desaigües 

 Es garantirà tant l'evacuació de les aigües pluvials com les residuals, connectant les 
xarxes que s'executen, en el primer cas amb el col·lector que aboca les aigües pluvials 
directament al riu, i en el segon cas al col·lector que porta les aigües a la depuradora comarcal 
de Gandia. 

 4. Restabliment de serveis 

 Tots els serveis que resultaran afectats per l'execució d'estes obres seran reposats en el 
menor temps possible i es comunicarà tant a l'Ajuntament com a les companyies 
subministradores el dia i l'hora en què va a realitzar-se el tall dels mateixos, així com la duració 
de dita interrupció. Hauran de realitzar-se també totes les obres necessàries per a la reposició 
dels servicis existents en la zona d'actuació de tal forma que estos queden en perfectes 
condicions de funcionament. 

 

M.10.- PROPOSTA PER AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

M.10.1.- Pressupost 

 D’acord amb l’article 233 de la LLCSP, un dels documents que ha d’acompanyar al 

projecte d’execució és el pressupost. L’article 63 LLCSP, determina que en els contractes, deurà 

figurar el termini d’execució del mateix, el pressupost base de licitació i l’import de adjudicació, 

amb l’IVA inclòs.  

  El PRESSUPOST BASE DE LICITACIO s’obtindrà sumant els conceptes següents:  

‐ Pressupostos de les obres, el benefici industrial i els gestos generals. 
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Aquest pressupost mes l’IVA constituirà l’Import de adjudicació. 

Aquest pressupost és el que seguidament s’expressa: 

 

El pressupost d'execució material ............................................................. 43.897,42 €

13 % Gastos Generals ............................................................................... 5.706,66 €

6 % Benefici Industrial ............................................................................... 2.633,85 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO....................................... 52.237,93 €

21 % IVA .................................................................................................... 10.969,96 €

TOTAL PRESSUPOST  D’ADJUDICACIO ............................................... 63.207,89 €
 

El pressupost d’adjudicació que servirà de base per a la licitació, ascendeix a la 

quantitat de “ SEIXANTA-TRES MIL, DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-NOU 

CENTIMS” (63.207,89 €), IVA 21% inclòs. 

 

M.10.2.- Termini d’execució  

El termini considerat adequat per a la completa realització de l’obra definida en aquest 

projecte és de QUATRE mesos, comptats a partir de l’endemà de la formalització de l’acta de 

comprovació del replanteig de l’obra. 

 

M.10.3.- Forma d’adjudicació 

Per a l’adjudicació de l’obra definida en este projecte, es suggereix la utilització del 

procediment NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, per raó de la quantia. 

 

M.10.4.- Classificació del contractista 

L’article 77 de la LLCSP, imposa als òrgans de contractació l’obligació d’exigir als licitadors 

que pretenguen l’adjudicació de contractes d’obra de pressupost superior a 500.000 € 

l’acreditació, que expedirà la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, d’estar classificats 

com a contractistes en el tipus d’obra. Si no supera la xifra indicada, l’empresari acreditarà la 

solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica per contractar, o complint els 

requisits que s’especifiquen en la licitació. 

 

M.10.5.- Termini de garantia 

El termini de garantia de les obres que es defineixen en aquest projecte serà d’UN ANY, 

comptador a partir de l’endemà de la data de la formalització en acta de la recepció de les obres. 

 

M.10.6.- Revisió de preus i termini d’execució 

Els preus dels contractes del sector públic sols podran ser objecte de revisió en els termes 

que s’estableixen en els articles 103, 104 i 105 de la LLCSP. 
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En funció de les característiques de les obres i tenint amb comte la naturalesa de les 

mateixes, s’estableix un termini per a la completa realització de aquestes de QUATRE mesos. 

Article 29 de la LLCSP. 

 

M.10.7.- Programa de treball 

De conformitat amb l’article 233 de la LLCSP, s’adjunta el programa del desenvolupament 

dels treballs, amb el cost i el termini de l’execució. 

 

M.10.8.- Personal titulat 

L’Ajuntament, a l’empara de l’article 88 de la LLCSP, exigirà a l’empresa adjudicatària que 

acredite la persona designada com a responsable directe de l’obra que deurà disposar, almenys, 

de la titulació professional d’arquitecte tècnic o similar. 

 

M.11.- LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS PRÈVIES 

De conformitat amb l’article 88 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, en relació 

amb l’article 25.2.d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Bàsica del Règim Local, competeix a 

l’Ajuntament de Potries tramitar i aprovar, a través de l’autoritat administrativa competent, aquest 

projecte d’obres. 

 

 M.12.- DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 - Document núm. 1: MEMÒRIA 

   - M.1.- ANTECEDENTS 

   - M.2.- OBJECTE. 

                                   - M.3.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS. 

   - M.4.- NECESSITATS A SATISFER. 

   - M.5.- EMPLAÇAMENT I CONDICIONS DEL TERRENY. 
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ANNEX A LA MEMÒRIA 

 
 

 A.M.1.- DADES I ASSAJOS PREVIS 

 Les dades utilitzades per a l'elaboració d'este projecte s'han obtingut a partir d'un 
alçament planimètric i topogràfic dels terrenys afectats per les obres i d'un reconeixement "in 
situ" dels mateixos, a efectes de determinar les hipòtesis de partida per al càlcul de 
fonamentacions i classes de farcits. No es considera necessària la realització d'un estudi 
geotècnic del terreny ja que amb les dades de referència obtingudes són suficients per a este 
tipus d'obres. 

 En la mesura que es preveu que els vials projectats ha de suportar un trànsit rodat 
normal, s'adopta, per al càlcul del ferm de la calçada, el criteri de "trànsit lleuger". 

 Així mateix, s'ha tingut en compte l'experiència adquirida pels autors del present projecte 
en la confecció d'altres projectes d'execució de la mateixa classe d'obres que les descrites en 
este document i en la redacció d'altres projectes relatius a actuacions diverses emplaçades en 
les proximitats d'esta zona. 

 Atés que els materials enunciats en este projecte són els tradicionals a emprar en les 
obres descrites i resulten corrents en el mercat, no es considera necessària la realització 
d'assajos previs per a determinar la idoneïtat d'aquells materials. No obstant, la direcció 
facultativa de les obres, prèviament al començament de les mateixes, assenyalarà els assajos 
preceptius que hagen d'efectuar-se per a l'acceptació o rebuig en obra dels materials a utilitzar. 

 

 A.M.2.- DISPOSICIONS LEGALS I NORMES OBSERVADES 

 
 Seran d'obligat compliment, totes aquelles normes i lleis que poden afectar 

l'execució de l'obra, tant en l'àmbit tècnic com en el laboral i en concret la LLEI 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic /LLCSP) 

 Regiran durant l'execució de les obres previstes en el present projecte les 
disposicions següents: 

 - CTE en aquelles matèries exigibles en aquesta obra.  
 - Instrucció de formigó estructural EH 08. 
 - Documents reconeguts per garantir la qualitat de l’edificació: 
DRB 02/10 – DRB 07/10 – DRB 08/09 – DRB 05/09 
 - Disposicions referents a Seguretat i Salut en el Treball. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut referents a les obres de construcció 
 BOE 17/8/2007 
 - NCSR-02. Norma de construcció sismorresistent. 
 - Norma tecnològica de l’edificació NTE-ADD “Condicionament del terreny. 

 Desmunts: demolicions”. 
 - Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. Capítol I. 
 - Norma tecnològica de l’edificació NTE-ADV “Condicionament del terreny. 

 Desmunts: buidatges”. 
 - Norma tecnològica de l’edificació NTE-ADZ “Condicionament del terreny. 

 Desmunts: rases i pous”. 
 - Norma tecnològica de l’edificació NTE-ASD “Condicionament del terreny. 

 Sanejament: drenatges i avenaments”. 
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 - Norma tecnològica de l'edificació NTE-CCT “Fonamentacions. Contencions: 
 talussos”. 

 - Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura (Capítol V). 
 - Norma Tecnològica de l’edificació NTE-IFA “Instal·lacions de lampisteria: 

 abastiment”. 
 - Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Dte 842/2002. 
 - Normes i instruccions per a Enllumenat Urbà del M.V. 

- Fulls d’interpretació de Reglament Electrotècnic, publicades per la Direcció 
General de l’energia del Ministeri d'Indústria en virtut de l'article quart de l'Ordre de 
6 d'abril de 1974 del Ministeri d'Indústria per la qual es dicten normes sobre les 
Instruccions Complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Normes UNE d'obligat compliment publicades pel Institut de Racionalització i 
Normalització (AENOR). 

- Neteja de superfícies metàl·liques s/INTA 16.07.05 i SIS 055900. 
- Imprimació de superfícies metàl·liques amb mini de plom al clorcautxú S/INTA 

16.44.07. 
- Pintat de superfícies metàl·liques amb pintura clorcautxú S/INTA 16.47.04A. 
- Control de gruix de pintura S/INTA 16.02.24. 
- Producció i gestió de residus de construcció i enderrocs. RD 105/2008 
- Seguretat d’utilització i accessibilitat: compliment del DB SUA: RD 173/2010 i 

sentència del TS 4/5/2010. 
- Decret 39/2004, de 5 de març, per el que es desenvolupa la Llei 1/1.998 de la 

Generalitat Valenciana, en matèria d’accessibilitat en la edificació de publica concurrència i 
en el mitja urbà.   

 
- Instruccions 6.1-Ic i 6.2-Ic, MOPU 1990, sobre seccions del ferm. 

  

 A.M.3.- CÀLCULS 

 1.- CALCULE DE LES FONAMENTACIONS 

 1.1.- CÀLCUL DEL TERRENY 

 a) .- Hipòtesis bàsiques de càlcul 

 Davant de la impossibilitat de conéixer el comportament mecànic real del sòl, a causa de 
la seua naturalesa intrínseca, s'han considerat les següents hipòtesis simplificatories en el càlcul: 

 - La distribució de tensions és lineal. 

 - La deformació del sòl en cada punt és sensiblement igual al producte de la tensió pel 
coeficient de balast determinat pels assajos edométricos. 

 - El sòl davall de cada fonament és homogeni en les seues propietats físiques i 
mecàniques. 

 - A una profunditat dos vegades la major dimensió de la zapata, la tensió del terreny és 
despreciable. 

 La direcció facultativa comprovarà a la vista del terreny i auxiliada pels assajos que 
estime oportuns realitzar, la validesa d'estos postulats previs, prenent les mesures oportunes en 
cas contrari. 

 b).- Tipus de terreny i valors físics i mecànics 

  - Terreny coherents. 

  - Tensió admissible a una profunditat d'1,20 ml és d'1,50 kg/cm2. 
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 Conseqüentment, segons la NBE. AE-88, es considera que no hauran seients 
diferencials. No obstant, els seients màxims admissibles en el terreny seran de l'orde de 25 mm. 

 El nivell freàtic es troba a una profunditat tal que no afecta el terreny de subbase i base 
del futur vial. 

 No obstant la direcció facultativa hi haurà d'estimar durant l'execució de l'obra si hi ha 
causes que induïsquen a pesar que el terreny no correspon, tant per la seua naturalesa, color i la 
resta de característiques físiques, al tipus previst, i en este cas haurà de reconsiderar-se el tipus 
de farcit per a subbase i base dels futurs vials i la fonamentació dels murs de contenció 
previstos. 

 A estos efectes, es considera com a pressió admissible sa la resultant de l'expressió : 

  Pressió d'afonament ( gm · gf), sent: 

 gm= 2,00 

 gf = 1,60 

 c).- Comprovacions a realitzar 

 Es realitzaran les següents comprovacions geotècniques: 

 - La tensió mitjana sa de la superfície en contacte sòl-fonament, verifica que:  sm  sa 

- La tensió màxima en la dita superfície en smax complix: smax  1,25 sa 

 -Es verificarà que: pes total-pes terreny excavat/superfície de la construcció>=½sa 

  Als efectes de les anteriors comprovacions, es considerarà com a accions, la càrrega 
estàtica (càrrega morta), equivalent al pes del sòl per damunt de l'estructura, mes la càrrega 
dinàmica (càrrega viva) o pressió deguda a l'aplicació del tren de càrregues, incloent l'acció de 
l'impacte. 

 1.2.- ACCIONS CONSIDERADES EN EL CÀLCUL 

 a).- Generalitats 

 En el càlcul de les solicitaciones que està sotmesa l'estructura s'han considerat les 
següents accions, amb els seus corresponents valors característics entenent per tals aquells que 
presenten una probabilitat del 95% de no ser sobrepassats en el període de vida útil de l'obra. 

 b).- Valors característics. 

 Accions gravitatòries 

 A falta d'estudis estadístics fiables, arrepleguem com a valors característics els indicats 
en la NBE. AE-88. 

AMB CÀRREGUES PES  

- Fàbrica de bloc de formigó lleuger ............................................... 2.300 kg/m2.

- Fàbrica de rajola massissa ½ peu ................................................ 1.800 kg/m2.

- Fàbrica de rajola perforat ½ peu ................................................... 1.500 kg/m2.

- Fàbrica de rajola buida ½ peu ...................................................... 1.200 kg/m2.

- Formigó en massa ....................................................................... 2.300 kg/m3.

- Formigó armat .......................................................................…… 2.500 kg/m3.

- Arena ............................................................................................ 1.500 kg/m3.
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 Accions eòliques 

 Donades les característiques de l'obra projectada, no són de consideració. 

 Espentes del terreny 

 El càlcul de les espentes s'ha realitzat segons els mètodes de la mecànica de sòls, 
definits per la NBE. AE-88 en el seu capítol 9. S'han suposat en el procés de càlcul els valors 
següents:  

- Pes específic aparent (  ) ...................................................... 1,7 T/m3.

- Angle de fregament intern (  ) ............................................... 30 graus

- Fregament entre terreny i mur (  )= 2/3  .............................. 20 graus

- Cohesió efectiva del terreny ....................................................... 20t/m2.

 Empuje activo del terreny sobre els murs: el seu càlcul s'ha realitzat utilitzant la teoria de 
Coulomb formulada en els arts. 93, 94 i 95 de la NBE. AE-88. 

 S'han despreciat les espentes passives, atés que no és previsible que es produïsquen 
corriments apreciables de l'estructura. 

 Accions reológiques i tèrmiques 

 No s'han considerat en el càlcul per haver inclòs en el disseny de l'estructura les 
necessàries juntes de dilatació en el conjunt. Així mateix, en aquells elements de formigó que el 
requerisquen s'efectuaran en obra les juntes de formigonat convenients perquè es produïsca la 
retracció inicial. 

 1.3.- BASES DE CÀLCUL 

 El procés general de càlcul utilitzat és el conegut com a mètode dels Estats Límits. Este 
mètode tracta de reduir a un valor prou baix la probabilitat, sempre existent, que siguen 
aconseguits per uns estats límits. 

 S'entén per estats límits aquells que, d'aconseguir-se, posen l'estructura fora de servici. 
Estos estats límits poden classificar-se en: 

 - Estats Limites Últims: Provoquen el col·lapse o ruptura de l'estructura. 

 - Estats Límits de Servici: Deixen fora d'utilització l'estructura per raons de durabilitat, 
funcionals o estètiques. 

 El procediment de comprovació per a cada estat límit consisteix a comparar l'efecte de les 
accions aplicades a l'estructura, amb la resposta de la mateixa. A fi de limitar convenientment la 
probabilitat que en realitat l'efecte de les accions siga superior a la resposta de l'estructura, és 
necessari un marge de seguretat que s'introduïsca per mitjà d'uns coeficients de ponderació (gf) 
que multipliquen els valors característics de les accions i altres coeficients de minoració (gm) que 
divideixen els valors característics de les propietats resistents dels materials estructurals. 

 Per tant, per a cada límit s'ha de verificar que: 

Sd  RD, sent: 

 Efecte ponderat de les accions sobre l'estructura Sd= (Sk x gf ). 

 Resposta minorada de l'estructura Rd= Rk/gm. 

 1.4.- COEFICIENT DE SEGURETAT 

 a) Estructures de formigó 

 S'han pres per al present projecte els valors següents: 
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 Estats límits últims (nivell de control normal). 

Acer ss .................................................................. 1,15 

Formigó gc ............................................................ 1,50 

 

Accions gf Acció desfavorable Acció favorable permanent

Danys mitjans 1,60 0,90 

 

 Per a les accions favorables de caràcter variable s'adoptarà sempre un coeficient de 
seguretat  0. 

 Estats límits de servici 

Minoració   formigó .........................................…… gc= 1 

Minoració acer .......................................................  1 

 

Ponderació d'accions: 

Accions favorables variables .................................

 

 0. 

Altres accions ........................................................  1. 

 

 b) Murs resistents de fàbrica de rajola 

Minoració resistència característica ......................  2,5 

Ponderació d'accions ............................................  1,6. 

 

½ Clase d'acció Acció desfavorable Acció favorable  

Concarga 1,65 1 

Sobrecàrrega d'ús 1,65 0 

Sobrecàrrega de neu 1,65 0 

Espenta del terreny 1,65 1 

 

 1.5.- CÀLCUL DEL FERM 

 

 Norma 6.1-IC “Secciones de firme” (2003) 

 Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” (2003) 

- Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana (2009) 

 D'acord amb les Instruccions 6.1-Ic i 6.3-Ic, MOPU 2003 i la Norma de seccions de ferm 
de la Comunitat Valenciana 2009, i establit prèviament el tipus de tràfic a suportar, com "trànsit 
lleuger”, categoria "T4", amb un IMDp comprés entre 5 i 15, sobre una esplanada E1 i amb índex 
CBR mínim >5 i<10, triem del Catàleg de les dites instruccions, la secció de ferm estara 
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composta per: adoqui de formigo, agafat amb morter, base de formigo armat de 12 cm de 
gruixura, 20 cm de llast artificial z-2 compactada al 98% P.M.  

 2. - CÀLCULS DE LA XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA 

 L'aigua disponible procedeix del depòsit propietat municipal que abastix d'aigua potable a 
la població de Potries. La xarxa que es vaja a substituir serà com a mínim de 90 mm de 
diàmetre. 

 2.1.- CABAL NECESSARI 

 Els cabals els indicarem sempre en m3/segon per a un total de 50 vivendes. 

 - Consum residencial ...................  630 l x 50 p.t. x 360 dies ........11.340.000 l/any. 

   11.340 m3 

 Cabal/dia = ------------ = 31.50 m3/dia 

   360 dies 

 

   31.5 m3 

 Cabal/seg = ------------ = 1,0937 l/seg. 

   8x3,600 

 

  2.2.- VELOCITATS ADMISSIBLES 

 La màxima velocitat s'estableix basant-se en la formula de Mougnie v=1,5 D + 0,05 

amb una cobertura d'aproximadament 2 atmòsferes sobre l'estàtica. 

 

 2.3.- CÀLCUL DE LA XARXA 

 El càlcul s'estableix pel mètode d'Hardy-Cross-cross, que en essència consisteix a 
suposar una determinada distribució dels cabals circumdants pels diferents circuits i comprovar 
després, si es compleixen les lleis que diuen: 

 a) En un nuc, la suma algebraica dels cabals entrants i sortints és igual a 0. 

 b) La suma algebraica de les pèrdues de càrrega o de pressió, al llarg d'un circuit tancat 
és igual a 0. 

 Fent interaccions fins a obtindre xifres admissibles per als errors resultants, realitzant este 
estudi per a tots els circuits i tots els nucs de la xarxa.  

 Basant-se en la fórmula de Prandtl-Colebrook, utilitzant un programa informàtic per al 
càlcul de xarxes de distribució d'aigua potable desenvolupat per l'empresa de Programari Cype 
Enginyers S.A. obtenim la secció especificada en el projecte per als distints ramals. 

 

 2.4.- CÀLCUL DE LES XARXES DE SANEJAMENT 

 L'esquema de la xarxa d'evacuació de les aigües pluvials és per gravetat, s'ha calculat 
basant-se en que el cabal de circulació de les aigües es produïx a la velocitat necessària per a 
eliminar les sedimentacions, aconseguint-se açò per mitjà del pendent de les canonades, 
desaiguant unes sobre altres, arribant finalment al punt d'abocament. 
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 2.5.- BASE DE CÀLCUL 

 Es prenguera com a base de càlcul el que es determina en la N.T.E-ISA, per a un sistema 
separatiu.  

 - Habitatges evacuades................. 50  

 - Pendent del conducte ............. 0,5% - 4% 

 Per al càlcul de la canonada d'evacuació d'aigües pluvials es prendrà una conducció amb 
un pendent del 2 % 

 La superfície d'evacuació és de 0,5 Ha. 

 Diàmetre de canonada evacuació 30 cm 

 A.M.4.- JUSTIFICACIÓ DELS PREUS ADOPTATS 

 Per a la determinació dels costos directes intervinents en les diferents unitats d'obra 
descrites en este projecte s'han utilitzat els criteris i preus establits pel Quadre de Preus de 
l'Institut Valencià de l'Edificació, en la seua edició de l'any 2015, i a ells ens remetem. 

 El càlcul dels costos indirectes s'ha efectuat aplicant sobre l'import dels costos directes el 
percentatge corrent del 2%. 

 A.M.5.- CONDICIONANTS DE CARÀCTER URBANÍSTIC 

 Tal com s'ha dit, no hi ha cap causa que impedisca l'execució de les obres prevista en 
este projecte, ja que les mateixes es desenvoluparan en terrenys classificats en les Normes 
Subsidiàries Municipals, com a sòl urbà de domini públic.  

 

 A.M.6.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

 D'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 233 de la LLCSP, en el projecte 
d'execució deura aportar el pressupost base de licitacio i el import d’adjudicacio. 

 A.M.6.1.- GASTOS D'ESTUDI I D'ELABORACIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIO D’OBRA 

 El càlcul dels honoraris professionals corresponents al present projecte correspondran als 
especificats en l'acord adoptat per la Diputació Provincial de València el dia 18 de juliol de 2016. 

 

Pressupost d'execució material ................................. 43.897,42 €

 

Honoraris de redacció de projecte i EBSS (C= 6,45%) .  2.831,38 €

21% IVA .......................................................................... 594,59 €

Total Honoraris de projectes i EBSS ............................. 3.425,97 €

 Dirección d’obra i ejecucio (C= 4,80%) .............. 2.107,08 €

P.S + C.S (C= 0,720%) ................................................... 316,06 €

Total direcció …………................................................... 2.423,14 €

21% IVA .......................................................................... 508,86 €

Total Honoraris de direccio i Coordinacio ...................... 2.932,00 €

Total Honoraris ……………............................................ 6.357,97 €
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       A.M.7.- LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS PRÈVIES A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 231 de la LLCSP, competix a 
l'Ajuntament de Potries la tramitació i aprovació de present projecte. 

 Al no correspondre este projecte a una nova xarxa de distribució d'aigua potable, no serà 
necessari que, conforme a allò que s'ha previngut en l'article 7 del R.D. 1138/1990 de 14 de 
setembre, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnico sanitària per a l'Abastiment i Control de 
Qualitat d'Aigües Potables de Consum Públic, es sotmeta, durant la seua tramitació, aqueste 
projecte a informe de l'Administració Sanitària competent, 

 

Potries, abril de 2.018 

Els arquitectes, 

 

 

 

 

fdo. Francesc Boscà i Mayans.           fdo. Joaquim Egea i Martínez. 
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- Document núm. 2: PROGRAMA DEL POSSIBLE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 

  

 

 

 
 

MESOS 1 2 3 4 

SETMANES

DEMOL. I TREBALLS PREVIS

MOV. DE TERRES 

ALBAÑILERIA

XARXA DE SANEJAMENT

XARXA D’AIGUA POTABLE

ENLLUMENAT PÚBLIC I B.T.

TELEFONIA

PAVIMENTS

VARIOS

SEGURETAT I SALUT

GESTIÓ DE RESIDUS

TOTAL 8.274,70 11.358,99 14.260,19 10.003,55

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 43.897,42 

 

 

 

Potries, abril de 2.018 

Els arquitectes, 

 

 

 

 

fdo. Francesc Boscà i Mayans.           fdo. Joaquim Egea i Martínez. 
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 
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CAPÍTOL 1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. DETERMINACIONS GENERALS. 

 

1.1.- DEFINICIÓ 
El present Plec de Prescripcions  Tècniques Particulars constitueix el conjunt  

d'instruccions, normes i especificacions que, junt amb el que asseny ala els plànols del 
Projecte a què es refereix l'article següent, defineixen tots els requisits tècnics necessaris 
per a la realització de les obres contemplades en el mateix.  

Els documents indicats contenen a més la descripció general i localització de 
les obres, les condicions que han de complir els materials, les instruccions per a  
l'execució, mesurament i abonament de les unitats d'obra i componen la norma i guia que 
ha de seguir en tot moment el contractista. 

 
1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 
                 Aquest Plec s'aplica a la construcció, direcció, control i inspecció de les obres 
ubicades en: CARRER DEL CUP; descrites en el  Projecte d'Urbanització (en avant, el 
Projecte) 
 
 1.3.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 

El present Plec estableix la definició de les obres quant a la seua naturalesa i 
característiques físiques. 

Els Plànols  del Projecte constitueix en els documents gràfics que defineixen 
les obres geomètricament. 

El Plec i plànols citats tenen caràcter  contractual. Així mateix, revesteix 
caràcter contractual el Quadre de Preus núm . 1 del Pressupost i aquells aspectes de la 
memòria que es refereixen a la descripció dels materials bàsics o elements integrants de 
les diverses unitats d'obra. 

 
1.4.- COMPATIBILITAT I PRELACIÓ DE DOCUMENTS 

 

En cas de contradiccions i incompatibilitat entre els documents del Projec te, 
s'haurà de tindre en compte el següent: 

El Document plànols, té prelació sobr e els altres documents del Projecte en 
què a dimensionat es refereix, en cas d'incompatibilitat entre els mateixos. 

El Document Plec de Prescripcions Tècn iques Particulars, té prelació sobre 
els altres documents del Projecte pel que fa als materials a emprar, execuc ió, 
mesurament i valoració de les obres. 

El Quadre de Preus núm.1 del pressupos t, té prelació sobre qualsevol altre 
document pel que fa a preus de les unitats d'obra. 
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El que menciona el present Plec, i omès en els plànols, o viceversa, haurà de 

ser considerat com si estiguera exposat en aquests dos documents, sempre que la unitat 
d'obra estiga perfectament definida en un o un altre document, i que aquesta tinga preu 
en el Pressupost. 

Les omissions en Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o les 
descripcions errònies en els detalls de l' obra que siguen manifestament indispensables  
per a portar a terme l'esperit o intenció exposat en els Plànols i Plec indicats o que, per ús 
i costum, hagen de ser realitzats, no sols no ex imeixen el contractista de l'obligació 
d'executar aquests detalls d'obra omesos o e rròniament descrits, si nó que, al contrari,  
hauran de ser executats com si hagueren sigut completa i  correctament especificats en 
els plànols i plec mencionats. 

En tot cas, la Memòria del Projecte  servirà de base per a completar la 
definició, mètodes, formes o qualitats de le s obres, així com els objectius globals  o 
parcials d'aquestes. 

1.5. AGENTS DE LES OBRES 

Tindrà la consideració de contractista d'aqueixes obres l'empresa o empreses 
constructores que assumeixen contractualment, davant del citat promotor, el compromís 
d'executar, amb mitjos humans i materials, propis o aliens, tals obres o part d'elles, amb 
subjecció a les determinacions del Projecte. 

1.6. RESPONSABILITAT DE LES OBRES 

El contractista respondrà de l'execució material de les obres i de les faltes que 
en elles hi haguera, sense que siga eximent ni li done dret algun la circumstància que la 
Direcció d'obra haja examinat o reconegut, durant la seua construcció, les parts i unitats 
de l'obra o els materials empr ats, ni que hagen sigut inclos os aquests i aquelles en els 
mesuraments. 

La Direcc ió d'obra c orrespondrà al tècnic  o tècnics superiors designats pel 
promotor de les obres. 

El Director  d'obra podrà tindre col·labor adors a les seues ordes , els quals 
integraran "La Direcc ió d'obra". Aquests col·laboradors podran assumir també les 
funcions que els delegue el Director d'obra. 

En la inspecció de les obres, el contractista proporcionarà  a la Direcció d'obra, 
tota classe de facilitats per als replantejaments, reconeixements, mesuraments i proves o 
assajos de materials i unitats d'obra, a fi de  comprovar el compliment de les condicion s 
establides, permetent i facilitant l'accés a totes les parts de l'obra, fins i tot a les fàbriques 
o tallers on es produeixen materials o es realitzen treballs per a les obres. 

La representació del contractista co rrespondrà a la persona des ignada per  
aquell que assumisca la direcció dels treballs que s'executen i que actue com delegat de 
la part contractista enfront del promotor, a tots els efectes que es requerisquen durant 
l'execució de les obres. 

Aquest representant, que vam  denominar Delegat d'obra, haurà d'estar 
localitzable i a disposició de la Direcció d'obra  en el moment que aquesta el sol·lic ite. Si 
haguera d' absentar-se, haurà de posar-lo en c oneixement de la Direcció d'obra, i 
obtindre d'aquesta l'aprovació de la persona que haurà de substituir-lo provisional o  
definitivament. 
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En tot cas, prèviament al nomenament del seu Delegat d'obra, el contractista 
haurà de sotmetre a l'aprovació del promotor, que podrà rebutjar-lo amb posterioritat i en 
qualsevol moment per exigència justificada de la bona marxa de l' obra. El representant 
del contractista i el cap d'obra poden ser la mateixa persona. 

El personal del contractista prestarà la seua col·laboració a la Direcció d'obra 
per al normal compliment de les seues f uncions. La Direcció d' obra podrà prohibir la 
participació en l'obra d'aquell personal que no complisca les instruccions donades per la 
Direcció, o cometa actes o omissions que pertorben la bona marxa de les obres. 

Per a l'abonament i validesa dels certificats d'obra serà precisa la conformitat i 
firma de les mateixes  per part de la Direcc ió d'obra, qui podrà inspeccionar, dirigir i 
sol·licitar quantes proves, mostres i assajos siguen precises per al control de qualitat de 
les obres. 

1.7. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL 
CONTRACTISTA 

1.7.1. Compliment de disposicions vigents. 
El contractista ve obligat a donar compliment a causa de la legislació vigent en 

matèria laboral, de seguretat social i de prev enció de riscos laborals, quedant exclòs el 
promotor de tota responsabilitat, encara subsidiària, que es derive de l'incompliment pel 
contractista d'aquella legislació. 

És obligatori, així mateix, el co mpliment de les normes vigents quant a 
emmagatzemament i utilització d' explosius, carburants, prevenció d'incen dis, codi de  
circulació, conservació de carreteres i, en general, totes aquelles disposic ions en vigor 
que siguen d'aplicació als treballs que dire cta o indirec tament siguen neces saris per a 
l'execució de les obres. 

1.7.2. Altres despeses de compte del contractista. 
Seran a càrrec del contractista les següents despeses: 
- Instal·lacions i equips de maquinària. 
- Construcció i retirada d'equips auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc... 
- Lloguers o adquisicions de terreny per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Proteccions de l'obra de qualsevol tipus. 
- Muntatge, conservació i retirada d'in stal·lacions per al submi nistrament 

d'aigua i electricitat necessaris per a l'exec ució de les obres, així com els drets, taxes o 
imports de connexió, comptadors, etc. 

- Despeses d'indem nitzacions que es produïsquen en les ocupacions  
temporals, utilització de préstecs, pedreres o abocadors. 

- Retirada dels materials rebutjats i neteja general de l'obra i zona afectada per 
la mateixa. 

- Autoritzacions o llicències necessàries per a l'execució de les obres, fins i tot 
les corresponents a desviacions dels serveis afectats per les mateixes. 

- Despeses derivades del Control de Qualitat dels materials i obra executada, 
fins al límit de l'1 % del pressupost d'execució material de les obres. 
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1.8. COMENÇAMENT DE LES OBRES 

L'execució de les obres començarà efectuant el replantejament general 
d'aquestes, a fi de comprovar la realitat geomètrica de les mateixes i la disponibilitat dels 
terrenys precisos per a la seua normal realització.  

El començ ament de les obres es consignarà en un acta, que estendrà e l 
Director d'obra i subscriuran, amb ell, el promotor i el contractista de les obres. 

En aquest acta figuraran, si  és proc edent, les contradiccions, omissions o 
errors detectats en els documents contractuals del Projecte. 

El replantejament general inclourà, com a mínim, els aqueixos principals, així 
com els punts de referència en planta o alçat, necessaris per a ulteriors replantejaments 
parcials o de detall. 

Totes les despeses que origine el dit replantejament ser an de compte del 
contractista. Els punt s principals i els que  hagen de servir de referència per als 
successius replantejaments de detall, es marcaran mitjançant sòlids mollons de formigó 
o d'acer, quedant responsabilitzat el contractista d'aquests senyals durant tot el període 
d'execució de les obres.  

 
1.9. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

1.9.1. Replantejaments de detall. 
El contractista realitzarà tots els replant ejaments parcials que siguen 

necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la 
Direcció d'obra. Haurà de materialitzar-se també sobre el terreny tots els punts de treball 
que la Direcció d'obra considere necessaris per a l'exacta definició en planta i en perfil de 
les diferents unitats. Tots els materials,  equips i mà d'obra nec essaris per a aquests 
treballs aniran a càrrec del contractista. 

Després del desbrossament i rebuig del te rreny, el contractista haurà d'alçar 
nous perfils del terreny a fi de determinar el volum real del moviment de terres necessari 
per a aconseguir les condicions definitives fixades pel Projecte; dit alçament es realitzarà 
per compte del contractista i podrà ser co mprovat pel Director d'obra o persona en què 
aquest delegue. 

1.9.2. Equip de maquinària. 

El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i 
mitjos auxiliars que siga necessari per a la bona execució d'aquelles.  

Les despeses relatives a l'equip de maquinària es consideren inclosos en els 
preus unitaris corresponents, no sent abonats per separat. 

El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de 
la dotació o de l'equip que el Projecte haja pr evist per a l'execució de les obres, encara 
quan aqueix estiguera detallat en algun dels documents del Projecte. 

1.9.3. Materials. 
El contractista té lliber tat parell obti ndre els materials naturals que les obres 

precisen dels punts que tinga per convenient, llevat que en aquest Plec o en algun altr e 
document contractual del Projecte es det ermine la procedència concreta d'aquel ls 
materials. 
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El contractista notificarà a la Direcció d'obra, amb la suficient antelació, le s 
procedències dels materials que propose utilitza r, aportant mostres i dades s uficients, 
tant en qualitat com en quantitat.  

El contractista només pot emprar el s materials en l' obra previ examen i 
acceptació dels mateixos per la Direcció d'obra, en els termes i formes que aquesta 
assenyale per al correcte compliment de les condicions assenyalades en el present Plec. 
En tot cas, la recepció dels materials per aqueixa Direcció no eximeix el contractista de la 
seua responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos en 
aquest Plec. 

A mesura que es realitzen els treballs, el  contractista ha de procedir, pel seu 
compte, a la policia de les obres i a la retirada dels materials arreplegats que ja no 
tinguen ocupació en les mateixes. 

1.9.4. Condicions climatològiques. 
Durant les diverses etapes de l'execuc ió de l'obra, es tindran en perfectes  

condicions de drenatge tots els treballs d' obra, de manera que no es produïsquen 
erosions en talussos, ni danys per excés d'humitat en superfícies esplanades, havent de 
realitzar el contractista al seu càrrec le s obres provisionals que s' estimen necessàries 
amb aquest fi. Si per incompliment d'aquesta pr escripció, es produeix inundació en les  
excavacions, no seran d'abonament els esgotaments, neteges i excavacion s 
suplementàries que es produïsquen. 

Si hi ha perill de gelada, se suspendran els treballs i es prendran les mesures 
necessàries de protecció. Els desperfectes  que, a pesar de tot, es produïsquen, seran 
reparats pel contractista al seu càrrec. 

1.9.5. Abocadors. 
La loca lització d'a bocadors, així com le s despeses de la seu a utilització,  

aniran a compte del contractista. 
Sempre que en els documents contractuals del Projecte es fixe que una unitat 

inclou transport a abocador, ni el fet que la distància a aquest siga su perior a la de la 
hipòtesi realitzada en la justificac ió del preu unitari, ni l'omissió en la dita justificació de 
l'operació de transport a abocador, seran causa suficient per a pretendre una modificació 
del preu unitari que apareix en el quadro de preus núm. 1, o al·legar que la unitat d'obra 
corresponent no inclou aquesta operació. 

1.9.6. Desviacions provisionals. 
El contractista mantindrà en tot moment en perfectes condicions els diferents 

serveis existents, tant de trànsit rodat com peatonal, afectats per les obres a realitzar. 
Les desviacions provisionals previste s hauran sigut presentats prèviament a 

la Direcció d'obra, que haurà de donar la seua conformitat abans de qualsevol alteració. 
No seran d'abonament, en estar i nclòs el seu co st en els preus unitaris de les partides  
corresponents. 

Les unitats d'obra que comprenen les obres de les possibles desviac ions 
provisionals, compliran totes les prescripcions  del present Plec , com si es tractara 
d'obres definitives. 

La conservació duran t el temps d'utilit zació d'aquest es obres provisiona ls, 
anirà a càrrec del contractista. 
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1.9.7. Senyalització i trànsit durant les obres. 
La senyalització de les obres, accessos i zones afectades, que el contractista 

haurà d'ins tal·lar al seu càrrec, compliran el  vigent Codi de Circulació i la resta de 
normativa tècnica concordant, així com aquelles instruccions que a aquest efecte siguen 
dictades per la Direcció d'obra. 

Aquesta senyalització haurà de mantindr es en perfecte estat de conservació 
mentre dure la seua funció. 

Els accidents o danys que es produïsquen,  imputables a les obres o la seua 
senyalització, seran responsabilitat del contractista, sense que la prèvia aprovació per la 
Direcció d' obra de la senyalització i mesu res adoptades eximisca el contractista 
d'aquesta responsabilitat. 

1.9.8. Unitats d'obra no incloses en el present Plec. 
1.9.8.1. Definició i materials. 
Es tracta d'aquelles unitats que per la  seua difícil determinació o per haver 

produït alguna modificació en les obres, no esti guen incloses explícitament en cap dels  
capítols del present Plec. 

Els materials seran de reconeguda qualitat, i sobre ells s'exigiran els assajos 
oportuns, així com l'aprovació per la Direcció d'obra. Les unitats d'obra s'exec utaran 
d'acord amb les instruccions de la Direcció d'obra. 

1.9.8.2. Mode de fixar els preus contradictoris. 
Si, per causes tècniques imprevistes o altres circumstàncies, resultara 

necessari o convenient la introducció en la c ontracta d'unitats d'obra no previstes en e l 
Projecte, la fixació del preu d'aquestes s'efectuarà de manera contradictòria pel promotor 
i el contractista, a la vista de la proposta que a l'efecte elabore el Director d'obra. 

La fixació del preu haurà de fer-se precisament abans que s'execute la unitat a 
què haguera d'aplicar-se, però si haguera sigut executada la dita unitat abans d'arribar a 
la fixació del preu, el cont ractista quedarà obligat a confo rmar-se amb el que per a la 
mateixa assenyale el Director d'obra. 

1.9.9. Mesurament i abonament de les obres. 
1.9.9.1. Mesurament. 
La forma de realitzar el mesurament i abonament de les unitats d'obra  seran 

les determinades en el present Plec, aplicant-se les que es fixen en els quadros de preus 
o, si no n'hi ha, la que establisca la Direcció d'obra. 

El contractista o el seu Delegat d'obra poden presenciar la realització de tals 
mesuraments. 

Per a les obres o parts d'obra les dim ensions i característiques de les quals 
hagen de quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a 
la Direcció d'obra amb la sufi cient antel ació, a fi que aques ta puga realitzar els  
corresponents mesuraments i presa de dades, alçant, si és procedent, els plànols que les 
definisquen, la conformitat de les quals subscriurà el contractista o el seu Delegat. A falta 
de l'avís anticipat, l'existènc ia del qual correspon provar el contractista, queda aquest 
obligat a acceptar les decisions d'aquella Direcció sobre el particular. 

Quan la unitat de mesura aplic ada faça nece ssari pesar materials  
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directament, el contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i del qual 
tipus hauran de ser aprovats per la Direcció d'obra, que constatarà la seua eficàcia tantes 
vegades com el considere oportú. 

No podran convertir-se els mesuraments de pes en volum o vicev ersa, si no 
és amb l'autorització de la Direcció d'obra, que fixarà el factor de conversió a la vista dels 
resultats de laboratori o dels realitzats en obra. No es tindran en compte en aquest cas 
els factors que apareixen en la justificació de preus de les unitats d'obra del Projecte. 

Els excessos que resulten de mesurar l' obra realment executada, en relació 
amb l'obra projectada, no seran d'abonament si foren evitables, podent fins i tot exigir la 
Direcció d' obra la seua transformació a què expressa plànols, quant a dimensions , 
pendents, etc. 

Encara que aquests  excess os siguen in evitables s egons el parer de la 
Direcció d'obra, no seran d'abo nament si formen part dels tr eballs auxiliars necessaris 
per a l'execució de la unitat corresponent, si  figuren exp lícitament contemplats en el 
mesurament i abonament de la unitat. 

Quan els excessos inevitables no estiguen en algun dels supòsits del paràgraf 
anterior, seran d'abonament al contractista als preus unitar is aplicats a la resta de la 
unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensió inferior a l'obra projectada (és a dir, 
si els mesuraments reals són inferiors als mesuraments segons els plànols del projecte o 
modificacions autoritzades), siga per ordre de la Direcció d'obra o per error d'execució, el 
mesurament per a l'abonament serà el mesurament real de l'obra executada, fins i tot en 
el cas que les prescripcions d'aquest Pl ec fixen per a aqueixa unitat que el seu 
mesurament serà deduït dels plànols de projecte. 

1.9.9.2. Preu unitari. 
El preu unitari que apareix en lletra en el quadro de preus núm. 1, serà el que 

s'aplicarà en els mesuraments per a obtindre l' import d'execució material en cada unitat  
d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en aques t quadre inclouen sempre, excepte 
contrari especificat en els docum ents contractuals del Projecte, i encara que no figuren 
en la justificació de preus, els següents conc eptes: subministrament (fins i tot drets de 
patent, cànon d'extracció, etc..), transport i manipulació de tots els materials utilitzats en 
l'execució de la corresponent unitat d'obra,  les despeses de mà d'obra, maquinària,  
mitjos auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc., les de speses de tota classe d'operació 
normal o incidentalment necessària, i els costos indirectes. 

Els errors o omissions que hagen pogut co metre's en la descomposició que 
figura en la justificació de preus, no faculten el contractista per a reclamar, per les unitats 
d'obra totalment executades, modificació alguna dels preus en lletra del quadre de preus 
núm. 1. 

Encara que en la justificació del preu unitari s'empraren hipòtesi no coincident 
amb la forma real d'executar  les obres (jornals i mà d'obra necessària, nombre i  tipus 
d'operacions necess àries per a completar la unitat d'obra, cla ssificació, quantitat de 
materials, proporció de diversos component s, o diversos preus auxiliars, etc...) aquests 
extrems no podran utilitzar-se com a base per a la modificació d'un preu unitari, atés que 
estan continguts en un document  merament informatiu, confeccionat per a la seua 
justificació. 
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1.9.10. Termini de garantia de les obres. 
El termini de garantia de les obres serà d'un any comptat a partir de la se ua 

recepció. 
Aquest termini serà extens iu a totes le s obres executades davall el mateix 

contracte (obra principal, senyalització, ta nques, plantacions, enllu menat, instal·lacions 
elèctriques, obres auxiliars, etc...). 

1.9.11. Conservació de les obres. 
1.9.11.1 Definició. 
Es defineix com a conservació de l'obra,  els treballs  de neteja, acabat, així  

com la resta de treballs que siguen necessaris per a mantindre les obres en perfecte 
estat de funcionament i vigilància. 

1.9.11.2 Conservació durant l'execució de les obres. 
El contractista està obligat a conservar, durant la seua execució i fins a la seua 

recepció, totes les unitats d'obra que integren el Projecte o modificacions autoritzades del 
mateix, així com desviacions provisionals,  senyalitzacions exist ents i senyalitzacions 
d'obra i elements auxiliars, mantenint en bones condicions. 

Els treballs de conservació durant l'exe cució de les obres  no seran 
d'abonament, atés que es troben inclosos en els preus unitaris. 

1.9.11.3 Conservació durant el termini de garantia. 
El contractista està obligat a la conser vació de les obres durant el termini de 

garantia de les mateixes, havent de realitzar tots els treballs que siguen precisos per a 
mantindre les obres en bones condicions i perfecte estat de funcionament.  

Les despeses corresponents a aquest capíto l estan considerats en els preus 
unitaris, per la qual cosa no són d'abonament directe. 

1.10. PROGRAMA DE TREBALL 
1.10.1. Programació de treball. 
El contractista, abans d'inic iar les obres, vindrà obligat a la presentació d' un 

programa de treball detallat, ajustat a la progr amació econòmica d'aquelles, i en el que 
s'assenyalen, per a les unitats  d'obra fonamentals, els equi ps i rendiments adoptats, i  
l'escalonament de la seua intervenció, tot això amb la traducció econòmica corresponent. 

1.10.2. Maquinària. 
Conjuntament amb el progr ama de treball, el contra ctista assenyalarà la 

maquinària que ha de quedar adscrita a l'execució de les obres. 
Dita maquinària haurà de ser prou per a garantir els rendiments proposats en 

el programa de treball. 
Si durant la marxa de les obres fóra nec essari canviar el tipus de maquinària 

previst per a complir els objectius assenyalats, el contractista vindrà obligat a adoptar les 
disposicions convenients, sense que això  represente modifica ció alguna de les  
condicions econòmiques que regeixen per a l'execució de les obres. 

1.10.3. Alteració del programa de treball. 
Quan per causes imprevistes siga necessa ri modificar total o parcialment e l 

programa de treball, el nou pr ograma haurà de ser redactat contradictòriament pel 
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contractista i la Direcció d'obra. 
1.11. ACTUACIONS PREPARATÒRIES DE LES OBRES 
Tenen aquest caràcter les actuacions materials següents: 
- Replantejament de totes les operacions  i materialització de referències  

topogràfiques. 
- Col·locació de cartells i senyals que avisen de la construcció de les obres, el 

tipus i del qual nombre designarà la Direcció d'obra. 
- Col·locació de totes les tanques i tancaments necessaris per a impedir el pas 

dins de l'obra a tot el que no siga treballador de la mateixa o personal autoritzat. 
- Construcció de tancaments provisi onals per a emmagatzemar tots els 

materials i elements auxiliars en bones condicions de manteniment, conservació, qualitat 
i seguretat, de manera que no s'alteren durant el temps d'emmagatzemament ni perden 
les seues qualitats per a les obres, impedint, en la mesura que es puga, els robatoris de 
materials, maquinària o de qualsevol altre el ement necessari per a les mateixes, els  
quals mai no podran ser al·legats pel cont ractista com a motiu de reclamació 
d'abonaments o de revisió de mesuraments i preus. 

- Eliminació de tots els materials inservibles per a la realització de les obres. 
- Obertura d'accessos i camins de servei  interior necessaris per a l'execuc ió 

de les obres, el manteniment i del qual conservació seran a càrrec del contractista. 
- Realització d'obres provisionals de drenatge que, en tant no s'haja realitzat el 

drenatge definitiu, asseguren que les aigües no pertorben l'execució dels treballs. 
- Realitzac ió de les obres neces sàries per al manteniment de les servituds 

durant l'execució dels treballs. 
1.12. EXECUCIÓ DE LES OBRES. CONDICIONS GENERALS 
Les obres s'efectuaran d'ac ord amb les especificac ions del Projecte i les  

instruccions de la Direcció d'obra, la qual  resoldrà les qüestions que es plantegen 
referents a la interpretació dels distints documents i de les condicions d'execució. 

La Direcció d'obra subministrarà al cont ractista, a petic ió d'aquest, totes les 
dades que posseïsca i puguen ser d'utilitat en l'exec ució de les obres i  no hagen sigut 
arreplegats en els documents c ontractuals del Projec te. Dites dades i els informatius 
continguts en el Projecte, no podran ser considerats més que com complementaris de la 
informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjos, per 
la qual cosa aquest haurà de comprovar aquells. El promotor no es fa responsable, en 
cap cas, de possibles errors d'informaci ó ni de les conseqüències que d'ells puguen 
derivar-se. 

Totes les codificacions, mètodes i sistemes de treball a emprar en les obres, 
hauran de ser autoritzats, abans de la seu a utilització, per la Dire cció d'obra, qui podrà 
modificar-los a la vista dels assajos i proves que es realitzen i de l'experiència obtinguda 
durant l'execució dels  treballs, sense que di tes modificacions afecten als preus de les 
unitats d'obra corresponents quan el seu objecte siga, únicament, obtindre les condicions 
de treball previstes en el Projecte. 

El contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direc ció d'obra l'equip de 
maquinària i mitjos auxiliars per a la correc ta realització dels treballs. Dit equip haurà 
d'estar disponible amb suficient antelació al començament de la tasca corresponent,  
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perquè puga ser examinat i aprovat per la Direcció d'obra en tots els seus aspectes, fins 
i tot el de potència i capacitat, que hauran  de ser les adequades al vo lum d'obra a 
executar en el temps programat. 

L'equip aprovat haurà de mantindres en tot moment en condicion s 
satisfactòries de treball, efectuant-se les r eparacions i substitucions neces sàries per a 
això en un termini que no altere el programa de treball previst. Si durant l'execució de les 
obres, la Direcció d' obra estimara que, per canvi en les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, l'equip aprovat no és idoni al fi proposat, podrà exigir el seu reforç o 
substitució per un altre més adequat. 

Durant les diverses etapes, l'obra es mantindrà en tot moment en perfectes 
condicions de drenatge, conservant les c unetes, boques d'em bornal i la resta de 
desaigües de manera que no es produïsquen erosions en els talussos adjacents. Si hi ha 
temor que es produïsquen gelades, la Direcció d'obra podrà autoritzar l'ús d'aigua 
calenta o ben ordenar la suspensió dels treba lls en fàbriques de formigó i en els que 
exigisquen l'ocupació de morter de qualsevol classe. En tot cas, el contractista protegirà 
totes les zones que puguen ser  perjudicades per la gelada i si resultaren parts d'obra 
danyada, aquestes es demoliran i reconstruiran a la seua costa. 

Així mateix, la Direcció d'obra podrà suspendre l'execució dels treballs en els 
punts que l'estime convenient en l'època de grans calors. 

El contractista queda obligat a senyalitzar a la seua costa les obres objecte del 
Projecte, davall la seua total responsabilitat i sense perjuí de les instruccions que reba de 
la Direcció d'obra. 

En l'execució d'obres es procurarà no alterar els serveis de caràcter públic  
més que en l'absolutament necessari, deixant se mpre cobert les necessitats de tràfic, 
dins dels lí mits compatibles am b el bon de senvolupament i execució  dels treballs. En 
qualsevol cas, el contractista haurà de complir les condicions que imposen els 
organismes oficials i entitats afectades o interessades per les obres. 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades 
per a creure que hi ha ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de 
l'execució i sempre abans del transcurs del termini de garantia de les obres,  la demolició 
i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donen aquelles circumstàncies o les  
accions precises per a comprovar l'existència de tals defectes ocults. 

Si la Direcció d'obra ordena la demolic ió i reconstrucció per advertir vicis o 
defectes patents en la construcció, les despeses d'aqueixes operacions seran de compte 
del contractista. 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure 
existents en elles vicis o defectes ocults, les despeses incumbiran també al contractista, 
si resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; cas contrari, correran a 
càrrec del promotor. 

Si la Direcció d'obra estima que les unitats defectuoses i que no compleixen 
estrictament les condicions del Projecte són, no obs tant, admissibles, pot proposar al 
promotor l'acceptació de les mateixes, amb la consegüent reducció dels preus fins a un 
cinquanta per cent del seu im port. El contractista queda obligat  a acceptar els preus  
rebaixats fixats per la Direcci ó, llevat que preferisca demo lir i reconstruir les unitats  
defectuoses pel seu compte i d'acord amb les condicions del Projecte. 

El contractista pot proposar, sempre per escrit, a la Direcció d'obra la 
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substitució d'una unitat d'obra per una altra que reunisca millors condicions, l'ocupació de 
materials  de més acurada preparació o qualit at que els contempl ats en el Projecte,  
l'execució amb majors dimensions de qualssevol parts de l'obra o, en general, qualsevol 
altra millora d'anàloga naturalesa que jutge beneficiosa per a ella. 

Si el Director estimara convenie nt, encara que no necessària, la millora  
proposada, podrà autoritzar-la per escrit, per ò el contractista no tindrà dret a 
indemnització de cap classe, sinó només a l'abonament de què correspondria si haguera 
construït l'obra amb estricta subjecció al Projecte. 

Al contrari, quan el Director de l'obra considere de necessitat adoptar la millora 
proposada pel contractista, es procedirà a la  fixació del corresponent preu en la forma 
establida en l'article 1.9.8.2 d'aqueix Plec. 

El contractista proporcionarà al personal de la Direcció d'obra, tota classe de 
facilitats per a practicar els replantejaments, reconeixements i proves dels materials i de 
les unitats d'obra; i  per a portar a terme la  vigilàn cia i inspe cció dels treballs. El 
contractista deurà, així mateix, permetre l'accés a la Direcció d'obra a totes les zones de 
treball, fins i tot a les fàbriques, tallers o pedreres d'on procedisquen els materials o es  
treballe per a les obres. Tot això a fi de comprovar el compliment de les condic ions 
establides en el present Plec. 

1.13. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

1.13.1. Condicions generals. 
Tots els materials i unitats d'obra previstos en el Projecte hauran de complir 

les condicions estipulades en el present Pl ec. En qualsev ol cas, els materials no 
previstos que hagen d'utilitzar-se en l'exe cució de l' obra, i per als quals existisque n 
disposicions oficials en relació amb el  seu ocupació en les obres públiques, hauran de 
satisfer les que estiguen en vigor en la dat a del seu ús, havent de ser aprovats 
prèviament a la seua utilització  per la Dir ecció d'obr a, que determinarà la forma i 
condicions en què hagen de ser assajats. 

L'ocupació de materials de procedència aut oritzats per la Direcció d'obra o 
recomanats en el Projecte, no allibera en cap ca s al contractista de l'obligac ió que els 
materials complisquen les condicions refe rides en el paràgraf anterior, podent ser  
rebutjats en qualsevol moment, en el cas que es troben defectes de qualitat o uniformitat. 

La manipulació dels materials no haurà d'alterar les seues característiques, 
tant al transportar-los com durant el seu ocupació. 

1.13.2. Assajos. 
La Direcció d'obra podrà, amb justif icació raonada, r ebutjar fonts de 

subministrament que no meresquen confi ança en quant qualitat, homogeneïtat o 
normalitat en el subministrament de materials. 

Una vegada acceptades les procedències dels materials, la seua qualitat serà 
controlada periòdicament per la Direcció d'obra durant l'execució dels treballs, mitjançant 
els assajos i proves prescrites. 

La Direcció d'obra podrà realitzar tals assajo s i proves per si  mateix o, si ho 
considera més convenient, per mitjà d'un laboratori oficial o tècnic homologat, seguint les 
normes i especificac ions definides en aquest Plec  o, si no n'hi ha, les que la Direcció 
d'obra considere més apropiades en cada cas. 

El contractista podrà presenciar la realització dels anàlisi, assajos i proves que 
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ordene la Direcció d'obra, ben personalment o delegant en una altra persona. 
 De les anàlis is, proves o assajos rea litzats en un laboratori, donaran fe els  

certificats expedits pel seu director o tècnic competent que els haguera verificat. 
Serà obligació del contractista avisar  a l a Direcció d'obra, amb antelació 

suficient, de l'arreplega dels materials que pretén utilit zar en l'obra, perquè puguen ser  
realitzats a temps els oportuns assajos. Així mateix, subministrarà, a les seues 
expenses, les quantit ats de material neces sàries per a realitzar els exàmens i assajos 
que ordene la Direcció d'obra per a l'acceptació de procedències i per al control periòdic 
de la qualitat. 

El contractista subministrarà a la seua costa tots els materials i unitats d'obra 
necessaris per als assajos, anàlisi i proves . Les altres despeses que s'originen amb 
motiu d'aquests assajos, anàlisi i proves seran de compte del contractista fins al límit de 
la quantitat que representa l'1 per cent del pressupost d'execució material de les obres. 

En el c as que els resultats dels assajo s anaren desfavorables , la Direcció 
d'obra podrà elegir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control 
més detallat del material examinat i, a la vi sta del resultat dels nous assajos, decidir  
sobre l'acceptació total o parcial del material o el seu rebuig definitiu. 

Tot el material que haja sigut rebutjat,  serà retirat de l'obra immediatament, 
excepte decisió en contrari de la Direcció d'obra. 

Qualsevol treball que es realitze amb ma terials no assajats o aprovats per l a 
Direcció d'obra podrà ser considerat com defectuós. 

1.13.3. Arreplegues. 
Tots els materials s'emmagatzema ran de forma que s'assegure el 

manteniment de les seues caract erístiques i aptituds per al s eu ocupació en l'obra, i de 
manera que es facilite la seua inspecció i, si és procedent, mesurament. 

La Direcció d'obra podrà ordenar, si el  consider a necessari, l'ús de 
plataformes adequades, coberts o edificis prov isionals per a la protecció d'aquells  
materials que ho requerisquen. En quals evol cas, hauran de prot egir-se: ciments, 
resines, explosius i detonadors. 

1.14. TERMINACIÓ I RECEPCIÓ DE LES OBRES 
El contractista notificarà a la Direcció d'obra, amb la suficient antelació, la data 

prevista per a la terminació de les obres. 
A la seua conclus ió, el Director d'obra alliberarà el certific at final d'aquelles,  

consignant en ell la data de terminació de les mateixes. 
La recepció de les obres pel promotor tindrà lloc dins del mes següent al de la 

data de finalització de les obres. Aquesta recepció es reflectirà en un acta, que estendrà 
el Director d'obra i subscriuran, amb ell, el promotor i el contractista de les obres.  

Prèviament a l'alçament d'aquesta acta, el Director efectuarà un 
reconeixement de les obres a fi de comprovar l'estat de les mateixes i les condicions de 
funcionament de les instal·lacions i la resta d'elements d'elles. A aquest respecte, podrà 
ordenar el contractista la realització de les proves que considere oportunes, sent el cost 
d'aquestes a càrrec del contractista, dins del límit màxim del 1% del pressupost 
d'execució material. 

El contractista personalment o mitjançant el seu Delegat d'obra, té l'obligació 
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d'assistir al reconeixement i comprovació de les obres, així com subscriure l'acta de 
recepció d' aquestes. Si per causes que li siguen imputables  no compleix aqueixa 
obligació, no podrà exercitar ca p dret que poguera derivar de la  seua assistència i, en 
particular, la possibilitat de fer constar en l'acta reclamació alguna amb vista a l'estat de 
les obres i a les previsions que la mateix a establisca sobre els treballs que haja de 
realitzar en el termini de garantia d'aquelles. 

Si es troben les obres en bon estat i d'acord amb les prevencions del Projecte, 
l'acta s'estendrà sense reserves, començant  llavors a discórrer el termini de garantia 
d'aquelles. 

Si, al contrari, el Director d'obra advertira l'existència de deficiències en l'estat 
o condicions de funcionament de les obres, l'ac ta s'estendrà amb reserves i en ella es  
consignaran els defectes observats, donant al contractista les instruccions precises per a 
remeiar aquestes i as senyalant el termini  adequat que hauran de quedar es menats els 
mateixos. 

Una vegada corregits tals defectes, el  Director d'obra estendrà un acta a 
banda, en la que reflectisca aquesta circum stància, començant, des de llavors, a 
discórrer el termini de garantia de les obres. 
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CAPÍTOL 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
La descripció de les obres contemplades en el Projecte és com segueix:  

 Excavació a cel obert amb mitjos me cànics dels terrenys d'assentament 
dels vials, afectats pel present projecte. 

 Terraplenat d'aquests  terrenys destina ts a vials amb sòl seleccionat, 
regant i compactant el terrapl é, per mitjos mecànics. El terraplé serà compactat amb 
corró autopropulsat, per capes, fins a ac onseguir un 95% de l'assaig del Próctor  
Modificat, en capes d'un gruix màxim de 25 cm. 

 Instal·lació de la xàrcia de sanej ament per a aigües residuals, amb 
canonades corrugadas de PVC, de doble paret, de 30 cm de diàmetre. En tots els casos, 
les canonades seran amb junta elàstica de goma i es col·locaran sobre una capa d'arena 
de 10 cm de gruix. 

Intercalats en el  traçat de col·le ctors i en els punts de connexió en 
encreuaments de carrers s'instal·laran pous de registre i neteja de la instal·lació. Aquests 
pous es projecten d'1,10 ml de diàmetre interior, realitzats amb fàbrica de rajola massissa 
d'1 peu de gruix pres am b morter de ciment 1:6, esquerdejat  i brunyit en el seu interior. 
En la coronació i enrasat amb el paviment, es col·locarà un marc i tapa de registre 
circular de fosa, amb un diàmetre de 60 cm; la  base del pou es realitzarà in situ, amb 
formigó HM-10, escometent els col·lectors a aquesta base. 

Les connexions domiciliàries a la xàrc ia d e sanejament s'exec utaran amb 
canonades corrugadas de PVC de 20 cm de diàmetre, protegides amb formigó HM-20.  

El farciment de rases per a allotjam ent de canonades es realitzarà amb 
material granular fins a cobrir el tub 10 cm  per damunt de la s eua generatriu superior, 
sent la resta del farcit amb material seleccionat de la pròpia excavació. 

 Instal·lació de la xàr cia d'aigüe s pluvials, amb canonada circ ular de 
formigó en massa de 30 cm de diàmetre. En tots els casos, les canonades es col·locaran 
sobre un llit d'arena de 10 cm de  gruix, reomplint posteriorm ent la rasa amb material 
granular fins a cobrir el tub 10 cm per dam unt de la seua generatriu superior, i  la resta 
amb material seleccionat de la pròpia excavació. 

Igual que en la xàrcia de sanejament, s' intercalaran pous de registre i neteja 
d'1,10 ml de diàmetre interior, realitzats amb fàbrica de rajola massissa d'1 peu de gruix 
pres amb morter de ciment 1:6, esquerdejat i brunyit en el seu interior. En la coronació i 
enrasat amb el paviment, es col·locarà un marc i tapa de registre circular de fosa, amb un 
diàmetre de 60 cm; la base del pou es realitzarà in situ, amb formigó HM-10, escometent 
els col·lectors a aquesta base.  

En els bords exteriors dels vials, s'inst al·laran albellons per a arreplegada de 
pluvials, de 80X40x50 cm, rematats superio rment amb reixeta amb marc de fosa. Es 
realitzaran amb fàbrica de rajola massissa de ½ peu de gruix, sobre una base de formigó 
HM-10, enfocant-se interiorment amb morter de ciment. 

Les canonades de connexió dels albellons a la xàrcia de pluvials s'executaran 
de PVC, de 30 cm de diàmetre, protegides amb formigó en massa HM-20. 
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 Instal·lació d'una xàrcia de distribució d'aigua potable, amb canonades de 
polietilé banda blava de diàmetres que s’especifiquen en el projecte i connectant aquesta 
xàrcia en els punts del nucli urbà de la població, assenyalats en el corresponent plànol.  
Les canonades es col·locaran s obre llit d'arena i estaran de to t-ú artificials, deixant les 
juntes al descobert fins a la seua comp rovació mitjançant la prova de pressió 
corresponent. 

En la xarxa s'intercalaran les corresponents vàlvules que permeten sectorizar 
el subministrament sense haver de tallar el servei de la totalitat de la xàrcia davant d'una 
eventual avaria. 

Els encreuaments de calçada es protegeixen amb capa de formigó HM-20, de 
30 cm de gruix. 

Les connexions domiciliàries estaran compostes per un collet de presa i tub de 
polietilé de 32 mm de diàmetre, fins a sobrepassar el bord de la vorera.  

Les arquetes per a vàlvules es realitzaran amb parets de formigó HM-15, amb 
fons de rajola ceràmica perforació, i estaran rematades amb un marc i tapa de fosa. 

S'inclouen hidrants contra incendis situats e n punts estratègics, complint el 
que disposa la NBE-CPI/96. 

En els punts més alts de la xàrc ia s' instal·laran ventoses trifuncionales de 
doble propòsit per a la neteja i porga de l'aire clos en les canonades. 

De la xàrcia de distribució partiran ramals de polietilé, de 63 mm de diàmetre, 
per a la instal·lació de boques  de reg en z ones v erdes, les quals es  distribuiran 
uniformement, de forma que permeten el  reg de la totalitat de les zones enjardinades. 
Les boques de reg es projecten de tipus blindat amb arqueta i tapa metàl·liques. 

 Instal·lació de la xàrcia d'enllumenat públic, mitjançant l'estés subterrani de 
canonades de PVC de 90 mm de diàmetre, assentades sobre llit d'arena fina amb secció 
de rasa de 40x60 cm. 

En els encreuaments de carrers, les canonades es protegiran amb una capa 
de reforç de formigó HM-20, de 20 cm de gruix, a una profunditat mínima 80 cm respecte 
del ferm.  

Així mateix, està prevista l'execució d'arquetes de connexió i encreuament. 

 Instal·lació de xarxa subterrània de distribució d'energia elèctrica en baixa 
tensió per a subministrament de les cases, segons les especificacions tècniques que es 
determinen respecte d'això en els projectes que es redacta ran per tècnic competent 
prèviament a l'execució material de tots aquests elements. 

 Instal·lació de xàrcia subterrània de telefonia composta per canalitzacions 
de 4 tubs de PVC rígids, de 63 mm de diàmetre, protegits amb formigó HM-15.  

 Estés, anivellació, reg i compactació de la subbase de zahorra natural, de 
15 cm de gruix, en la totalitat dels vials projectats del sector. 

Aquestes zahorras es compactaran fins  a aconseguir un 100% de l'assaig 
Próctor Modificat. 

 Estés, nivellació, reg i  compactació de la base de zahorra artificial, de 20 
cm de gruix, en la totalitat dels citats vials. 

Aquestes zahorras es compactaran fins a aconseguir un 98% de l'assaig  
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Próctor Modificat. 

 Col·locació de rastells bicapa prefabricats de formigó de 60 cm de llarg, 12 
cm d'ample i 25 cm d'alt, en bord de voreres i jardins longitudinals. 

Els rastells s'assentaran sobre llit de fo rmigó HM-15, col·locat pla,  deixant el  
talús del rastell en la part de la calçada, per a facilitar el pas de peatons i de vehicles. 

En muntar els rastells, es deixaran j untes de 2 cm, que es  reompliran amb 
morter de ciment d'1:6 de dosificació. 

 Aportació de terra vegetal seleccionada procedent de préstecs, estesa en 
la totalitat de les zones enjardinades del sector, amb la posterior plantació de gespa. 

Les zones verdes del sector s'acabar an d'enjardinar amb la plantació 
d'arbustos i arbres de distintes espècies. 

 Col·locació de mobiliari urbà, compost de:  
- Papereres cilíndriques d'acer, amb cistella amb forats decoratius i 30 l. de 

capacitat, fàcilment abatibles per al seu buidatge, amb els peus i suports massissos. 

 Es procedirà a la senyalització horitz ontal i vertical en l'àmbit del sector, 
amb senyals normalitzats de la zona d'emplaçament de l'actuació projectada. 

 Al llarg de tota l'obra urbanitzad ora projectada, es prendran les mesures 
preventives necessàries que prescriu la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, 
conforme a les especificacions que es contenen en l'Estudi redactat a l'efecte i que forma 
part del present Projecte. 
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CAPÍTOL 3.- MATERIALS BÀSICS 

 
3.1.- PREVENCIONS GENERALS 
3.1.1.- En general, són vàlides les pr escripcions que, referents a les 

condicions que han de satisfer els material s i la seua mà d'obra, apareixen en les  
instruccions i la resta de normes tècniques  oficials que reglamenten la recepció, 
transport, manipulació o ocupació de cada o dels materials que s'utilitzen en les obres del 
Projecte. 

3.1.2.- El transport, manipulació i ocupació dels materials es farà de forma que 
no queden alterades les seues c aracterístiques ni sofrisquen deterioraments les seues  
formes o dimensions. 

3.1.3.- Tots els materials emprats, enc ara els no relac ionats en aquest Plec, 
seran de la millor qualitat i hauran de ser rebuts per la Direcció d'obra, emprant per a això 
els mètodes d'assaig i selecció que estime  oportuns, no podent-se utilitzar materials  
sense que prèviament hagen sigut acceptats per aquella. 

Qualsevol material que no s’ajus ta a les prescripcions que segueixen o que, 
per no estar inclòs en les mateixes, no siga de la millor qualitat existent en el mercat, serà 
rebutjat per la Direcció d'obra i retirat de la mateixa pel contractista. 

Aquest control previ no constitueix la seua recepció definitiva,  podent ser 
rebutjats per la Direcció encara després de col·locats, si no compliren les  condicions 
exigides en aquest Plec, havent de ser reemplaçats pel cont ractista per altres que 
complisquen aquestes condicions. 

3.2.- AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS 
3.2.1.- En general, po dran ser utilitzades tant per al pastat com per al cura t 

dels morters i formi gons, totes les aigües que la pràctica haja sancionat com 
acceptables. 

3.2.2.- En els casos en què no es po sseïsquen ant ecedents d'ús, hauran 
d'analitzar-se les aigües, i excepte justificació especial que el seu ocupació no altera de 
forma important les propietats dels morters o formigons amb elles fabricats, es rebutjaran 
totes les que tinguen un pH inferior a cinc ( 5), les que tinguen un total de substàncies  
dissoltes superior als quinze grams per litre  (15000 p.p.m.), aquelles el contingut de les  
quals en sulfats sobrepasse un gram per litre (1000 p.p.m.), les que continguen ió clor en 
proporció superior a 6 grams per litre (6000 p.p.m.), les aigües en què s'aprecie la 
presència d'hidrats de carboni, i finalmen t, les que continguen s ubstàncies orgàniques 
solubles en èter en quantitat igual o superior a quinze grams per litre (15000 p.p.m.). 

3.2.3.- La presa de mostre s i les anàlisis  preceptives hauran d e realitzar-se 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7133, UNE  
7134, UNE 7135, UNE 7136. 

3.2.4.- Quan es tracte de morters o formigons en massa, i prèvia autorització 
de la Direcció d'obra, el límit anteriorment indicat per a l'ió clor podrà elevar-se a divuit  
grams per litre (18000 p.p.m.) i, anàlogament, el límit de l'ió sulfat podrà elevar-se a cinc 
grams per litre (5000 p.p.m.), en aquells morters o formigons el conglomerant dels quals 
siga resistent a l'algeps. 

3.2.5.- Prèvia autorització de la Direcció d' obra, i exclusivament en el cas de 
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morters o formigons no armats, podrà emprar-se en el pastat, però no en el curat, aigua 
de mar. 

3.3.- CIMENT 
3.3.1.- Per al ciment que s' empre en les obres del Projecte, regirà el Plec de 

Condicions per a la recepció de conglomer antes hidràulics, RC- 97, així com el que 
disposa la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

El ciment previst emprar en les obres del Projecte és el Pòrtland del tipus CEM 
II A/ P 32.5 R i el CEM II A/P 42.5 R. 

3.3.2.- EI ciment podrà ser subministrat en sacs o a doll. 
3.3.3.- El ciment s'emmagatzemarà  immediatament  després de la seua 

recepció en lloc ventilat, defès de la intempèrie i de la humitat. 
3.3.4.- Els sacs humits o que denoten al tacte tindre grans de ciment, se 

separaran en l'acte, quedant de compte del contractista. 
3.3.5.- Tota remesa de ci ment vindrà acompanyada pe r un certificat de la 

procedència en què conste la seua classe i la seua eixida de fàbrica. 
3.4.- ÀRIDS PER A FORMIGONS 
3.4.1.- Propietats generals. 

Els àrids per a formigons hidràulics compliran el que disposa la Instrucció 
EHE. 

Els àrids seran essencialment sòlids, resistents, exempts de terra, matèri a 
orgànica i materials perjudicials i sense recobriment de matèries estranyes. 

Les instal·lacions de classificació i llavat han de ser aprovades prèviament per 
la Direcc ió d'obra, tant en qualit at com en capacitat de producció, sense que aquesta 
aprovació incloga la dels pr oductes obtinguts, o eximisca  de responsabilitats al 
contractista pels retards en l'execució de les obres. 

Es disposarà de sitges separats per a cada u de les grandàries i classe d'àrids, 
havent de tindre les precaucions necessàries perquè no haja possibilitat de mescla. 

La capacitat dels sitges se sotmetrà a l'aprovació prèvia de la Direcció d'obra, 
però en cap cas serà inferior a la necessà ria per a la producció teòrica de les  
formigoneres durant cinquanta (50) hores, ni el material ensilado serà en cap cas inferior 
al necessari per a vint (20) hores de la dita producció. 

L'ensilat es realitzarà evitant la segregació de grandàries i la falta d'uniformitat 
entre les distintes capes, i es proveiran els mitjans necessaris per a aconseguir  
continguts d'humitat uniforme i sempre superior a l'absorció de l'àrid. 

3.4.2.-Àrid fi. 

S'entén per àrid fi aquella la gr andària m àxima del qual pass a pel tamís 
nombre 4 de A.S.T.M. (obertura de malla 4,75 mm). 

3.4.2.1.- Qualitat. 
L'àrid serà natural i  únicament es podrà utilitzar arena pi cada per a  

suplementar alguna diferència en l'àrid fi natural o llevat que l'autoritze expressament la 
Direcció d'obra, en aquest cas els àrids que es piquen seran els àrids grossos autoritzats 
i el contractista haurà de complir les condi cions que se li imposen en !a autorització, 
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sense augment de preus per cap concepte. 
Els àrids fins hauran de tindre un contingut  en aigua uniforme i estable en el 

moment de ser usats. 
L'absorció de l'aigua serà menor del quatre per cent (4 %) del pes de l'àrid sec. 
3.4.2.2.- Granulometría. 
Complirà les condicions següents: 

Tamís   
UNE 

Percentatge que 
passa acumulat (%) 

5.00 100 

2.50 80-100 

1.25 80-85 

0.63 25-60 

0.32 10-30 

0.16 2-10 

0.08 0-6 

La Direcció d'obra podrà autoritzar altres granulometríes si l'estima procedent, 
atenent-se al que estableix la Instrucció per a Formigó Estructural EHE i disposicion s 
que, d'ara endavant, siguen aprovades amb caràcter oficial. 

3.4.3.- Àrid gros. 

S'entén per àrid gros aquel la la grandària del qual mínim siga retingut pel 
tamís nombre 4 de A.S.T.M. (obertura de malla 4,75 mm). 

3.4.3.1.- Qualitat. 
La Direcció d'obra podrà exigir, si el c onsidera oportú, l'assaig de pèrdua per  

abrasió, havent d'obtindre's un coeficient de desgast dels Ángeles inferior a 40. 
3.4.3.2.- Granulometría. 
Els àrids grossos se separaran en dues gr andàries, però si el contractista no 

disposa dels mitjos precisos  perquè, durant el procés de fa bricació del formigó, no es 
produïsca segregació de grandàrie s segons el parer de la Dir ecció d'obra, hauran de 
separar-se en més grandàries fins a evitar la segregació, sense que tinga dret a reclamar 
cap augment de preus per aquest concepte. La gr andària màxima de l'àrid gros vindrà 
limitat pel quart (1/4) de la dimensió mínima  de l'estructura a formigonar o pels cinc  
sisens (5/6) de la distància lliure entre armadures. En cap cas, la grandària de l'àrid serà 
superior a cinquanta mil·límetres (50 mm). 

 
3.5.- FUSTES PER A ENCOFRATS 
3.5.1.- La fusta a emprar en encofrats  i apuntalaments haurà de procedir de 

troncs sans, baixats en sogàs i que hagen sigut dessecats a l'aire i protegits del sol i de la 
pluja durant un període superior a dos (2) anys. 

3.5.2.- La fusta haurà de ser sòlida, tenaç, elàstica i sonora, de fibra recta i 
dura, no sent admissible la que no estiga elabor ats o presents clavills , clavills, vetes o 
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irregularitats en la seua fibra, nucs, corc ó o qualsev ol altre defecte que puga alterar la 
seua solidesa. En el moment del seu ocupació haurà d'estar completament seca. 

3.5.3.- En qualsevol cas els nucs que present la fusta tindran un gruix inferior a 
la setena (1/7) part de la menor dimensió. 

3.5.4.- La fusta de construcció escairada serà fusta de serra, d'arestes vives o 
llagues. 

3.6.- MATERIAL PER A FARCIT I TERRAPLENS 
S'utilitzaran “sòls seleccionat s”, que complisquen les següents  

característiques: 
- Mancaran d'elements de grandària superior a vuit centímetres (8 cm) i el seu 

cerndut pel tamís 0.080 UNEIX serà inferior al vint-i-cinc per cent en pes (25 %). 
- El seu límit líquid serà inferior a trent a (LL < 30) i l'índex de Plasticitat serà 

inferior a 10 (IP <10). 
- La densitat màxima corresponent a l'assaig Próctor normal no serà inferior a 

un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,750 Kg/dm3). 
-  L'índex C.B.R. serà superior a deu (C.B.R. > 10) i sense unflament. 
-  Hauran d'estar exempts de contingut en matèria orgànica. 
3.7.- ACERS EN REDONS PER A FORMIGÓ ARMAT 

L'acer previst per a l'execuc ió de les obres serà del tipus B-500-S. Els acers 
per a armar, s'ajustaran a to t el que prescriu l'article 9 de la Instrucció per a Formigó 
Estructural EHE, exigint-se, per a cada par tida que entre en l'obra, el certificat que 
garantisca les seues característiques mecàniques. Tot això tant per als acers en redó per 
a armar, com els acers en redó que formen un xarxat, encara que per a aquests últims 
serà d'aplicació l'article corresponent a les malles electrosoldades de la dita Instrucció 
EHE. 

Les barres en què s' aprecien defectes de laminac ió, falta d'homogeneïtat o 
taques degudes impureses, sense necessitat de sotmetre-les a cap classe de proves, es 
consideraran inadmissibles. 

Els acers corrugados vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a 
evitar confusions en el seu ocupació. No presentaran ovalizaciones, clavills, bufaments 
ni minves de secció superiors al cinc per  cent (5 %) i hauran d'estar garantits pel  
fabricant. 

3.8.- ALTRES MATERIALS 
Per als materials no definits en el present capítol, serà d'aplic ació allò que,  

respecte d'ells, es dispose en el capítol referit a les unitats d'obra en què intervinguen els 
mateixos. 

 També els seran d' aplicació t otes les instruccions i la resta de normes 
tècniques que els afecten de les que figuren enunciades en el Projecte, o aquelles que 
s'aproven d'ara endavant pels organismes competents. 
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CAPÍTOL 4.- UNITATS D'OBRA 

 

4.1.- CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
4.1.1.- Demolicions 

4.1.1.1.- Definició. 
Consistirà a demolir i retirar de les zones afectades per les obres totes les  

infrastructures d'obres de formigó en massa o armat, edificacio ns, voreres, obres de 
fàbrica i elements prefabricats en general. 

4.1.1.2.- Execució de les obres. 
La seua execució inclou les operacions següents: 
•  Demolició de paviments existents. 
•  Retirada dels materials demolits. 
Les operacions de derrocament s' efectuaran amb les precaucions  

necessàries per a aconseguir unes condic ions de seguretat suficients i evitar danys en 
les construccions existents, d'acord am b què sobre el particular ordene la Direcc ió 
d'obra, qui designarà i marcarà els elem ents que calga conservar intactes i les 
precaucions a adoptar en els casos en què hagen de desmuntar-se els elements  
constructius per a la seua posterior utilització. 

Els treballs es realitzaran de forma  que produïsquen la menor molèstia 
possible als ocupants de les zones pròximes a l'obra. 

Els materials que resulten de les demolic ions i que no hagen de s er utilitzats 
en obra seran transportats posteriorment a abocador. 

Els materials demolits que han  de ser utilitzats en  l'obra es  netejaran , 
arreplegaran i transportaran en la forma i els llocs que assenyale la Direcció d'obra. 

4.1.1.3.- Mesurament i abonament. 
Aquestes unitats s'abonaran per aplicació dels preus del quadro de preus  als 

metres cúbics, metres quadrats o metres lineals corresponents a la unitat d'obra realment 
executada, i inclou totes les operacions necessàries per a la seua total realització. 

Així, les demolicions  de pavim ents (de formigó o aglomerat asfàltic) es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2). 

En el preu unitari de cada partida de dem olició es troba inclosa la càrrega 
sobre camió i el transport de runes a abocador. 

4.2.- EXCAVACIONS 
4.2.1.- Excavació a cel obert. 

4.2.1.1.- Definició. 
Comprendrà el conjunt d'operacions per  a excav ar i anivellar les  zones de 

l'emplaçament dels vials projectats, fins a la cota marcada per la direcció facultativa, així 
com l'excavació prèvia en desmunt amb talusso s fins a la platafo rma de treball definida 
en els plànols del Projecte. 

4.2.1.2.- Execució de les obres. 
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Dites oper acions inc louen la remoció,  extracció i depòsit dels  productes 
resultants de l'excavació en les proximitats de la zona d'excavació. 

Per sobreexcavac ió a cel obert s'entén aquells sobreamples de  l'excavació 
inevitables per a l'execució de l'obra i que no hagen sigut originats per causa i culpa del 
contractista en realitzar l'obra amb mèto des inadequats i sense adoptar les degudes  
precaucions. 

Les sobreexcav acions hauran de ser aprovades, si és procedent, per la 
Direcció  d'obra. 

El contractista notifi carà a la Dire cció, amb l'antelació suficient, el 
començament de qualsevol excavació per a poder realitzar els mesuraments necessaris 
sobre el terreny. 

Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a 
no disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial, s'adoptaran les mesures 
necessàries per a evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca a causa 
d'excavacions inadequades, llisc aments ocas ionats pel descalc e del peu d'excavac ió, 
erosions locals i entollades degudes a un drenatge defectuós de les obres, etc. 

Durant les  diverses etapes de la realitzac ió de l'e xplanació de les obres,  
aquestes es mantindran en perfectes condicions de drenatge. 

Tots els materials qu e s'obtingu en de l'e xcavació po dran ser utilitzats, si 
compleixen les condic ions requerides en aquest Plec, en la formació de farciments i la 
resta d'usos fixats en els Plànols. 

El contractista està obligat la retir ada i transport a abocador del material que 
s'obtinga de l'excavació i que no estiga prevista la seua utilització en farciments o altres 
usos. 

Els taluss os de desm unts seran els que, s egons la naturalesa del terreny, 
permeten l'excavació i posterior continuïtat de les obres amb la màxima facilitat per al 
treball, seguretat per al per sonal i evitació de danys a te rcers, estant obligat e l 
contractista a adoptar totes les precaucions que corresponguen en aquest sentit, incloent 
l'ocupació d'apuntalaments i pr oteccions enfront d'excavacions, sempre d'acord amb la 
legislació vigent, encara quan no fora expressament  requerit per això pel personal de la 
Direcció d'obra encarregat de l’inspecció o vigilància de les obres. 

En qualsevol cas, els límits màxims d'aquests talussos a efectes d'abonament 
seran els que s'expressen en els plànols. 

Tot excés d'excavació que el contractista realitze, excepte autorització escrita 
de la Direcció d'obra, ja siga per error o def ecte en la tècnica  d'execució, haurà de 
reomplir-se amb terraplé o tipus de fàbrica que considere convenient eixa Direcció i en la 
forma que aquesta prescriga, no sent d'abonament  l'excés d'exc avació ni el farciment  
prescrit. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions a cel obert seran les següents:  
- La diferència serà com a màxim de deu (10) centímetres.  
- La superfície resultant ha de ser tal que no haja possibilitats de formació de 

tolls d'aigua, devent el contractista, per a evitar-lo, realitzar a la seua costa l'arreglament 
de la superfície, acabant l'exc avació corresponent de manera que les aigües queden 
conduïdes a la cuneta. 
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- En les superfícies dels talussos d'ex cavació, s'admetrà una toler ància de 
deu (10) centímetres en més o en menys. 

4.2.1.3.- Mesurament i abonament. 
L'excavació a cel obert s'abonarà per aplicació del preu corresponent del 

quadro de preus, segons el tipus de material a extraure, en metres cúbics (m2). 
No s'acceptaran suplements en els preus  d'excavac ió per la presència de 

serveis existents que ocasionen un menor rendiment. 
En el c as d'excavac ió en roca les operacions de c àrrega i transport es  

tractaran com una unitat independent, abonant-se ambdues en metres cúbics (m2); quan 
es tracte d'excavació en terreny fluix o compacte la unitat d'obra inclou les operacions de 
càrrega i transport a abocador. 

4.2.2.- Excavacions en rases i pous. 

4.2.2.1.- Definició. 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a obrir rases per a la 

instal·lació de canonades, canalitzacions i p ous per a emplaçam ent d'obres de fàbrica, 
tals com pous de registre, sobreeixidors, etc. 

Dites oper acions inc louen la remoció,  extracció i depòsit dels  productes 
resultants de l'excavació en les proximitats de la zona d'excavació. 

4.2.2.2.- Execució de les obres. 
En general, en l'execució d'aquestes obres se seguirà la Norma NTE- ADZ. El 

contractista notificarà a la Direcció d'obra, amb l'antelació suficient, el començament de 
qualsevol excavació, en pou o r asa, a fi que aquesta puga efec tuar els mesuraments 
necessaris sobre el terreny. 

Una vegada efectuat el replantejament de les rases o pous, l'excavació 
continuarà fins a arribar a la profunditat as senyalada en els plànols o replant ejament i 
obtindres una superfície uniforme. No obstant això, la Direcció d'obra podrà modificar tal 
profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, l'estima necessari a fi d'assegurar 
un suport o fonamentació satisfactori. 

També estarà obligat  el contractista a efectuar l'excavació de material  
inadequat per a la fonamentació i la seua substitució per material apropiat, i a la retirada 
i transport a abocador  del material que s'obtinga de l'excavació i que no té prevista la 
seua utilització en altres usos. 

Quan aparega aigua en les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els 
mitjans i instal·lacions auxiliars necessaris per a esgotar-la, no estant aquesta operac ió 
inclosa en el preu de l'excavació. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i els seus  
clavills es reompliran adequadament. 

El material excavat per a la seua posterior utilització no serà retirat de la zona 
d'obres sense permís de la Direcció d'obra. Si es mancara d'espai per al seu apilat en la 
zona de treball s'apilarà en a rreplegues situats en altres  zones, d'acord amb les  
instruccions d'aqueixa Direcció. Els producte s sobrants de l'excavació, una vegada  
efectuades les operacions de farcit de rasa, es transpor taran a abocador o lloc 
d'ocupació. 
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Si el material excavat s'apila al costat de la rasa, el peu de talús estarà separat 
1,50 m de la vora de la rasa, si les parets d'aquesta estan sostingudes amb 
apuntalaments o palplanxes. Aques ta separació serà igual a l'altura d'excavació en el  
cas de rasa sense apuntalament i parets verticals. 

Aquest últim valor (1,50 m)  regirà per a l'arreplega de terres al costat 
d'excavacions en desmunt i rases de parets no verticals. 

Les dimensions de les rases i  pous seran les definides en les seccions tipu s 
dels plànols del Projecte. 

La tolerància en la rasant d'exc avació serà com a màxim de 5 centímetres, 
sempre per davall de la rasant teòrica. 

Les seccions tipus i profunditats d'e xcavació s'indiquen en fulls de plànols. A 
partir de dites seccions i cotes, s'han obtingut els volums totals a excavar. 

Una vegada excav ada la rasa a la  profunditat especificada en la 
documentació gràfica, es retirarà manualment el fons de l'excavac ió, eliminant rebots i  
protuberàncies, aflorament de pedres, i tots aquells  elements que puguen afectar 
perjudicialment a la conducció a instal·lar. 

Els productes sobrants de l'excavació, una vegada efectuades les operacions 
de farcit de rasa, es transportaran a abocador o lloc d'ocupació. 

Una vegada instal·lada la conducció que es  tracte, es reomplirà la rasa per 
capes de gruix no superior a 25 cm, compactant-se amb safata vibratòria. 

4.2.2.3.- Mesurament i abonament. 
S'abonaran per metres cúbics ( m3) realment excavats. S'ha obtingut un preu 

d'excavació aplicable a qualsevol tipus de terreny (excepte en roca que s'abona com una 
unitat d'obra més), incloent-se en el cost de la unitat les operacions de càrrega de 
productes i transport a abocador i posterior farcit. 

4.3.- FARCITS 
4.3.1.- Terraplens de zahorra natural. 

4.3.1.1.- Definició. 
Aquesta unitat inclou l'extensió, reg i compactació de materials seleccionats  

procedents de l'excavació o de préstecs autoritzats. 
4.3.1.2.- Materials. 
S'utilitzaran “sòls adequats” que complis quen les següents característiques  

mínimes: 
- Mancaran d'elements de grandària superior a deu c entímetres (10 cm) i  el 

seu cerndut pel tamís 0.080 UNEIX serà inferior al trenta-cinc per cent en pes (35 %). 
-  El seu límit liquide serà inferior a quaranta (LL < 40). 
- La densitat màxima corresponent a l'assaig Próctor normal no serà inferior a 

un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,750 Kg/dm3). 
- L'índex C.B.R. serà superior a cinc (5) i l'unflament, mesurat en el dit assaig, 

serà inferior al dos per cent (2 %). 
- El contingut en matèria orgànica serà inferior a l'un per cent (1 %). 
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4.3.1.3.- Execució de les obres. 
Prèviament a l'extensió del terraplé, el terreny natural es trobarà perfectament 

desbrossat, escarificat i compactat, eliminant-se el material inadequat. 
Els materials s'estendran en capes de gruix prou reduït per a obtindre el grau 

de compactació exigit que es fixa en: 
- Fonaments: 100% del Próctor Modificat. 
- Nucli: 100% del Próctor Modificat. 
- Coronació (e= 50 cm): 100% del Próctor Normal. 
4.3.1.4.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m 3) realment executats , 

mesurats sobre el terreny, per diferència ent re perfils presos abans i després de la 
compactació. 

El cost de la unitat inclou l'extensió, reg i compactació de materials. 
4.3.2.- Bases de sorra artificial. 

4.3.2.1.- Definició. 
Es construirà amb sorra artificial se leccionada, comprenent aquesta unitat el 

subministrament de material, la seua extensió, reg i compactació. 
4.3.2.2.- Materials. 
La composició granulomètrica dels materials complirà el fus Z-1 del PG-4 / 88. 
El coeficient de desgast mesurat per l' assaig dels Ángeles serà inferior a 

trenta-cinc ( < 35 ). 
El material serà no plàstic. 
L'equivalent d'arena serà superior a trenta (>30). 
4.3.2.3.- Execució de les obres. 
Seran d'aplicac ió les normes contingudes  en l'article 501 del PG-4/88. La 

compactació es realit zarà fins a aconseguir  el cent per cent (100%) de la densitat 
obtinguda en l'assaig Próctor Modificat. 

4.3.2.4.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m 3) realment posats en obra, 

mesurats per diferència entre perfils abans i després d'estesa la capa de sorra. 
Únicament s'abonaran els excessos autoritza ts per la Direcció d'obra , si la 

naturalesa del terreny exigirà l'augment del gruix de la capa. 
 
4.4.- OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
4.4.1.- Formigons 

4.4.1.1.- Definició. 
Es defineix com a obres de formigó en massa o armat aquelles en les quals 

s'utilitza com a material fonamental el formi gó reforçat si és procedent amb armadures 
d'acer. 
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4.4.1.2.- Materials. 
Formigons: S'han previst els tipus i ocupacions dels formigons que s'indiquen: 
- FORMIGÓ HM-15 
Ocupació: En base d' arquetes, fonamentació bàcul en enllumenat, protecció 
de canonades de telefonia, llit de seient per a rastells i rígoles i soles en 
passejos peatonals. 
Consistència: Blana. 
Compactació: S'efectuarà per vibració. 
Grandària màxima de l'àrid: 40 i 20 mil·límetres. 
Tipus de ciment: CEM II / A-P/42.5 R. 
Resistència característica: 15 N/mm2, segons definició de la Instrucció EHE. 
- FORMIGÓ HM-20 
Ocupació: En recobriments per a reforços de canonades en encreuaments de 
calçades i solera de base per a paviment en voreres i passejos. 
Consistència: Blana. 
Compactació: S'efectuarà per vibració. 
Grandària màxima de l'àrid: 20 mil·límetres. 
Tipus de ciment: CEM II/A-P/42.5 R i CEM II/A-P/32.5 R 
Resistència característica: 20 N/mm2, segons definició de la Instrucció EHE. 
Armadures: S'utilitzaran barres corrugades d'acer amb els diàmetres i  

característiques que resulten del càlcul. El tipus d'acer serà B-500-S (límit elàstic mínim 
500 N/mm2). 

4.4.1.3.- Execució de les obres. 
Les operacions necessàries per a l'execució de les obres de formigó en massa 

o armat s'ajustaran a les especificacions de la Instrucció per a Formigó estructural EHE. 
4.4.1.4.- Mesurament i abonament. 
Els formigons es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m 3) realment 

col·locats en obra (exc epte en les unitats d'obra que formen part com un material més,  
que es mesurarà i abonarà segons la unitat  d'obra que es tracte). No serà objecte de 
mesurament i abonament in dependent el formigó en cunetes, pous, arquetes, 
canonades, embornals, rastells, rígolas, fonaments de senyals i altres unitats d'obra de 
què forme part integrant. 

Les armadures es mesuraran i abonaran  per quilograms (kg) realment 
col·locats, deduïts dels plànols finals d'obra, aplicant a les longituds de barres en ells  
definides els corresponents pesos unitaris. Les minves i despuntes es consideren 
inclosos en el cost de la unitat d'obra acabada. 

No serà objecte de mesurament i abonament per aques t concepte, les 
armadures d'acer i malles electrosoldades que queden incloses en el  preu de la unitat 
corresponent. 
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4.4.2.- Morters de ciment. 

4.4.2.1.- Definició. 
S'empraran en seient, rejuntada, esquerdej ats, lletades i la  resta d'elements  

en què es preveja la seua utilització. 
4.4.2.2.- Materials. 
Els materials a emprar en la confecció del morter seran arena llavada i ciment 

tipus CEM II A/ P 32.5 R i el CEM II A/P 42.5 R. 
La dosificació serà l'adequada per a obt indre uns morters aptes per a les  

obres a realitzar. 
4.4.2.3.- Mesurament i abonament. 
Els morters de ciment no s'abonaran de forma independent per considerar-se 

inclosos en la unitat d'obra en què s'empren. 
4.4.3.- Encofrats. 

4.4.3.1.- Definició. 
Tenen per objecte modelar "in situ" de formigons en massa o armats. 
4.4.3.2.- Materials. 
S'han previst encofrats de fusta en super fícies vistes i encofrats de fusta o 

metàl·lics en superfícies ocultes i xicotetes obres de fàbrica. 
4.4.3.3.- Execució de les obres. 
Les unitats corresponents inclouen la c onstrucció, muntatge i desencofrat, 

tant per als de fusta com metàl·lics. Així mateix, inclouen la part proporcional de fitacions 
i cimbres de cada unitat. 

Les operacions d'execució s'ajustaran a les especificacions de l'article 680 del 
Plec General PG-4 /88. 

Els encofrats, amb els seus acobles, suports o cimbres tindran la rigidesa i 
resistència necessàries per a suportar el formigonat sense moviments locals superiors a 
tres (3) mil·límetres ni de conjunt superiors a la mil·lèsima (1/1.000) de la llum. 

Els suports estaran disposats de manera que en cap moment es produïsquen 
sobre la part d'obra ja executada esforços superiors al terç (1/3) de la seua resistència. 

Es mantindran les fitacions, fons i cimb res el termini nece ssari perquè la  
resistència del formigó abast un valor superior a dos (2) vegades el necessari per a 
suportar els esforços que apareixen al desencofrar o descimbrar. 

El desencofrat dels costers de bigues o elements anàlegs, podrà executar-se 
als tres (3) dies de formigonada la peça, a menys que en el dit interval s'hagen produït 
baixes temperatures o altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del 
formigó. Els costers dels suports no hauran de retirar-se abans de set (7) dies i amb les 
mateixes excepcions apuntades anteriorment. 

 
4.4.3.4.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran d'acord amb el seu ocupació per metre quadrat (m2) 

realment executat en obr a, deduït dels plànols, estant incl òs en el cost de la unitat les  
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fitacions i cimbres necessàries. 
Les unitats d'obra que incloguen els seus corresponents encofrats no seran 

objecte d'abonament per aquest article. 
 
4.5.- CANONADES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE 
4.5.1.- Canonades de polietilé. 

4.5.1.1.- Definició. 
Les canonades seran aptes per a ús alimentari, amb registre sanitari i hauran 

de disposar de certificat de qualitat AENOR. 
Segons el diàmetre a utilitzar, les característiques de les canonades seran les 

següents: 
Ø ext. 20 - 50 mm           Baixa densitat           Pressió 10 Atm. 
Ø ext. 63-140 mm           Alta densitat            Pressió 16 Atm. 
Verificaran que :    Pr      = 2 Pn  

Pt      =  Pn / 2 
Pr/Pt  =  4 

Sent: 
Pr = pressió ruptura 
Pn = pressió normalitzada  
Pt = pressió de treball 

4.5.1.2.- Materials. 
S'utilitzaran conductes circulars de polieti lé d'alta densitat de 140, 125, 110,  

90 i 63 mm de diàmetre, per a pressió de treball de 16 Atm., amb les característiques que 
s'indiquen en aquest Plec. 

Les peces accessòries (colzes, tes, etc.) estaran fabricades de polietilé. 
Totes les canonades s'assentaran sobre llit  d'arena, de gruix no inferior a 15  

cm i, posteriorment, es recobriran amb zahorres artificials fins a l'altura de coronació de 
rasa. Les canonades compliran amb el que dis posa el Plec de Prescripcions  Tècniques 
Generals per a Canonades d'Abastiment de Poblacions, M.O.P.U.-1986, així com en les 
Normes UNEIX- 545, ISO-2531, ISO-4633 i ISO-8179-1. 

4.5.1.3.- Execució de les obres. 
Efectuades les operacions d'excavació i rasanteig amb arena, es procedirà a 

l'extensió i muntatge dels tubs  seguint le s indicacions del Plec  de Prescripcions  
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastiment d'Aigües. 

El muntatge de la canonada ha de realitza r-lo personal experim entat. En el 
cas de canonades subministrades en barres, la soldadura es realitzarà en els punts  
d'arreplega previstos al llarg del traçat, tenint atenció de moure els tubs emprant cintes o 
corretges i evitant el contacte del tub amb les parets de la rasa. 

En el cas de canonades subministrades en bobines o rotlles, es pot fixar  
l'extrem del tub tirant manual o mecànicament de la bobina o rotlle, o al rev és, fixar la 
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bobina o rotlle i tirar de l'extrem del tub depositant-lo en aquests dos casos sobre la rasa. 
Es vigilaran els pendents, que hauran de ser contínues, sense punts alts o baixos que no 
siguen els que especialment s'hagen previst amb antelació. 

Quan s'interrompa la col·locació de canonada, es t aponaran els extrems  
lliures per a impedir l'entr ada d'aigua o cossos estranys. Es prendran les  mesures 
necessàries per a mantindre le s rases lliu res d'aigua . No es col·locaran més de ce nt 
metres de canonada sense proc edir al farcit, almenys parcial, per  a evitar la possible 
flotació dels tubs en cas d'inundació de la ra sa, i també per a protegir-los, en la mesura 
que es puga, dels colps. 

Contracció i dilatació: 
El coeficient de dilatació tèrmica lineal del polietilé es considera de 0,2 mm per 

metre de longitud i °C de variació de temperatura. 
En recorreguts rectes i continus de canonada en què es prevegen dilatacions i 

contraccions, serà necessari inserir elem ents per a  absorbir aquestes (compensadors 
de dilatació). 

Els moviments de dilatació i contracció es compensaran deixant la canonad a 
serpentejant dins de la rasa. 

Juntes: 
Es deixaran les juntes al descobert a fi de comprovar l'existència de possibles 

fugues en les proves de pressió i estanqueitat previstes en el mencionat Plec de  
Prescripcions Tècniques Generals. 

La prova d'estanqueitat consisteix a omplir el tub d'aigua i, tancant per aquests 
dos costats la conducció, augmentar lentament la pressió fins que el manòmetre indique 
la pressió de timbraje, mantenint la dita pressió durant trenta (30) segons. Finalitzada la 
prova, s'observarà el tub i les seues juntes comprovant que no es produeixen pèrdues ni 
transpiració visible en les superfícies exteriors dels tubs. 

Proves: 
La prova de pressió consisteix a omplir completament la conducció amb aigua 

i, tancant per aquests dos costats, augmentar lentament la pressió fins que el manòmetre 
indique un coma quatre (1,4) vegades la pre ssió nominal, mantenint durant trenta (30) 
minuts la dita pressió. Transcorregut aquest temps, es llegirà en el manòmetre el  
descens de pressió que s'ha produït, no havent de ser major que l'arrel quadrada d'un 
cinqué de la pressió (p/5)1/2. 

4.5.1.4.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) realment instal·lats en obra. 
En el seu cost s'inclou el cost de la canonada i el seu munt atge, així com la 

part proporcional d'unions i peces especials, entenent-se com tals els colzes, unions en 
T, brides, etc., necessaris per al muntatge dels tubs. 

S'inclouen en el cost del metre lineal les operacions necessàries per a les 
proves de pressió i estanqueidad. 

S'abonaran com a unitat d'obra co mpletament acabada, no procedint 
l'abonament d'arreplega de materials. 

4.5.2.- Elements de reforç i seient. 
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4.5.2.1.- Definició. 
Tenen per objecte la protecció de le s canonades en els encreuaments davall 

calçada i la resta de zones sotmeses a càrrega de tràfic. 
4.5.2.2.- Materials i execució. 
Es protegiran les canonades mitjançant la  col·locació d'una capa  de formigó 

HM-20, de 30 cm de gruix, en tota l'amplària de la rasa en què s'allotgen les mateixes.  
4.5.2.3.-Mesurament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà per metre lineal (ml) de conducció protegida, incloent 

en el seu cost els materials i mà d'obra en execució. 
4.6.- ACCESSORIS DE LA XÀRCIA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE. 
4.6.1.- Valvulería 

4.6.1.1.- Definició. 
Inclou les vàlvules de comporta i la resta d'elements accessoris que s'estimen 

necessaris. 
4.6.1.2.- Materials. 
Les vàlvules seran de comporta, amb tancament elàstic; les de 63 mm amb 

quatre forats i les de 90 amb vuit forats. El cos serà de fosa GG-22 llis, tant en el fons com 
els laterals, sense seients de tancament. 

La falca o plat de tancament serà de fosa GG-22 revestida amb una grossa 
capa de goma de neopré-butílic vulcanitzada directament sobre el mateix, guiada en tot 
el seu recorregut per mitjà de dos guies, de manera que no reduïsca la secció lliure del 
pas que haurà de ser integral. 

La cúpula i tapa hauran de ser de fosa nodular GG-22, i aquesta última portar 
allotjats els anells tóricos f abricats en nitril, que substituei x i realitza la funció d e 
premsa-estopa. 

El fuset haurà de ser d'acer inoxidable, amb rosca laminada trapezoïdal, d'un 
sol filet amb gir de tancament a dreta i femella del mateix en bronze. 

La tornillería utilitzada haurà de ser zincada i totes les superfícies de la vàlvula 
presentar-se protegides contra la corrosió,  per immersió en una pintura base lliure de  
fenol i plom que permeta la seua utilització en xàrcies d'aigua potable. 

Per a la seua maniobrabilitat, el fuset acabarà en quadraet, per a ser 
manipulat amb clau de llanterner , i la seua obertura i tancament  seran molt lents, de tal 
manera, que quede eliminada qualsevol possibilitat de colp d'ariet. 

La unió entre la vàlvula i la canonada es realitzarà mitjançant brida i balona en 
l'extrem de la canonada o amb cap extrem autoblocante. 

4.6.1.3.- Mesurament i abonament. 
Les vàlvules s'abonaran per unitat (ud)  instal·lada en obra, completament 

acabada, incloent les peces es pecials i juntes necessàri es per al seu muntatge, 
instal·lació i proves. 

4.6.2.- Connexions domiciliàries d'aigua potable. 

4.6.2.1.- Definició. 
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Tenen per  objecte connectar les xàrcies  de distribució gener al amb le s 
instal·lacions domiciliàries d'aigua potable. 

4.6.2.2.- Materials. 
La canonada utilitzada per a la confecció de la connexió serà de polietilé de 16 

atmosferes i certificat AENOR en regla. 
La connexió a la canonada gener al es realitzarà amb maquinària adequada,  

amb la finalitat de no danyar la conducció. 
La connexió comprèn: 
- Un collet de fosa en l a canonada general, amb anell tòric i amb derivació 

per a polietilé. 
- Mascle de llautó complet. 
- Una femella de reducció segons diàmetre, de llautó. 
- La canonada de polietilé, de 32 mm de diàmetre. 
- Arqueta de registre de 40x40 cm de dimensions interiors. 
Les peces  a instal·lar hauran de ser de la mateixa marca i qualitat a les 

empleades per la Companyia subministradora, que es fa rà càrrec del manteniment  
posterior. 

4.6.2.3.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per unitats  (ud) completament acabades,  

incloent-se en el seu cost els materials necessaris, mà d'obra en col·locació i connexions 
a la xàrcia, així com la rasa per al seu allotjament. 

4.6.3.- Arquetes per a allotjament de vàlvules 

4.6.3.1.- Definició. 
Tenen per  objecte l'emplaçam ent de les  và lvules en la xàrcia general de 

distribució d'aigua potable. 
4.6.3.2.- Materials i execució. 
Seran de 51x51x60 cm interi ors, estant construïdes  amb fàbrica de rajol a 

ceràmica perforació de ½  vaig piular de gruix, sobre soler a de formigó HM-15,  
esquerdejades interiorment amb morter de ci ment i  acabat brunyit. El registre serà 
mitjançant cércol i tapa de fosa de 40x 40 cm. La seua forma, dimensions  i 
característiques dels materials s'indiquen en plànols. 

4.6.3.3.- Mesurament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà per unitats (ud) completament acabades, incloent en el 

seu cost les excavacions, materials i mà d'obra en execució. 
4.6.4.- Hidrants 

4.6.4.1.- Definició. 
Tenen per objecte la presa d'aigua en la via pública, en condicions de cabal i 

pressió adequats, per a eventuals accions contra incendis. 
4.6.4.2.- Materials. 
Seran de fosa i diàm etre 100 mm. Cada hidrant portarà obligatòr iament una 
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vàlvula de comporta de 100 mm, i seran nec essaris: colze brida-brida i un carret 
brida-brida de longitud variable segons la profunditat de la canonada. La vàlvula de tall 
que separa l'hidrant de la xàrcia serà ineludible. 

4.6.4.3.- Mesurament i abonament. 
Els hidrants s'abonar an per unitat (ud) instal·lada e n obra, completament  

acabada, incloent les peces es pecials i juntes necessàri es per al seu muntatge, 
instal·lació i proves. 

4.6.5.- Vàlvules ventosa. 

4.6.5.1.- Definició. 
Tenen per objecte l' eliminació de l'aire  que existisc a en l' interior de les  

canonades de distribució, mill orant el funcionament de les impulsio ns i evitant 
problemes. 

4.6.5.2.- Característiques. 
Es tracta de vàlvules ventosa trifuncionales de fosa.  
4.6.5.3.- Ubicació, 
Es col·locarà una vàlvula ventosa en cada  u dels punts alts existents en les  

conduccions d'abastiment. La seua ubicac ió es troba assenyalada en el corresponent 
pla. 

4.6.5.4.- Mesurament i abonament. 
Les ventoses s'abonaran per unitat (ud)  instal·lada en obra, completament 

acabada, incloent les peces es pecials i juntes necessàri es per al seu muntatge, 
instal·lació i proves. 

 
4.7.- CANONADES DE SANEJAMENT I PLUVIALS. 
4.7.1.- Definició. 
Inclou els conductes circulars per a formac ió de les xàrcies de sanejament i 

pluvials amb els diàmetres i emplaçaments que s'indiquen en plànols i mesuraments. 
4.7.2.- Materials. 
Per a l'eliminació de les aigües residua ls, s'utilitzaran canonades corrugadas 

de PVC amb doble paret, de 50, 40 i 30 cm de di àmetre, sent l'exterior corrugada i la 
interior llisa. Compliran les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Canonades de Sanejament de Poblacions.  

Per a l'evacuació de les aigües pluvials, s'empraran canonades de formigó en 
massa, amb unions d'endoll i campana. 

4.7.3.- Execució de les obres. 
Les característiques del seient de tubs i execució de les juntes es reflecteixen 

en la secció tipus de rases i canonades que figura en els fulls de plànols i mesuraments. 
Les unions entre tubs seran del tipus d'endoll amb junta elàstica de goma. 

Prèviament al farcit de rasa, es provaran els conductes amb les pressions de 
treball que s'indiquen en el Projecte. 

4.7.4.- Mesurament i abonament. 
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Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) realment executats, incloent 
en el seu cost la canonada, arena de seient, execució de les juntes, col·locació i proves. 

4.8.- ELEMENTS DE LA XÀRCIA DE SANEJAMENT I PLUVIALS 
4.8.1.- Pous de registre. 

4.8.1.1.- Definició. 
Tenen per objecte l'execució de pous de registre per a neteja i vigilància dels 

conductes que formen les xàrcies de sanejament i de pluvials. 
4.8.1.2.- Característiques. 
S'han previst pous circulars de diàmetre interior 110 cm. 
Es construiran amb fàbrica de rajola massissa d'1 peu de gruix, pres amb 

morter de ciment 1:6, esquerdej at i  brunyit interior. E n la  coronació i enrasat amb el 
paviment, es col·locarà un marc i tapa de registre circular de fosa, de 60 cm de diàmetre. 

La base dels pous es realitzaran in situ , amb formigó HM-10, escometent els  
col·lectors a aquesta base. 

4.8.1.3.- Mesurament i abonament. 
S'abonaran per unitat (ud) completam ent acabada, incloent en el seu cost 

l'excavació, formigonat de solera i alçats, lluïts, pates i tapes de registre col·locades. 
4.8.2.- Albellons de calçada. 

4.8.2.1.- Definició. 
Tenen per objecte l'evacuació, a la xàrc ia general de pluvials, de les aigües  

superficials que discorren per la vora de les calçades. 
4.8.2.2.- Materials i execució. 
La seua forma, dimensions i característiques es detallen en fulls de plànols. 
Seran de fosa dúctil i formats per una re ixeta que s’especifica en els plànols, 

apta per a resistència >40 Tm, revestida amb pintura negra. 
4.8.2.3.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per unitat (ud) completament acabada, incloent en el 

seu cost les excavacions, materials, mà d'obra en execució i connexió a la xàrcia general 
de pluvials. 

4.8.3.- Connexions a la xàrcia de pluvials i sanejament.  

4.8.3.1.- Definició. 
Tenen per objecte connectar a la xàrcia general d'aigües pluvials els albellons 

existents en els bords de calçada, així co m enllaçar  les connexions domiciliàries a la 
xàrcia general de sanejament. 

4.8.3.2.- Materials. 
Les connexions domiciliàries a la xàrcia de sanejament estaran formades per 

canonades corrugadas de PVC, de 200 mm de diàmetre. 
Les connexions dels albellons a la xàrcia  de pluvials  estaran, així mateix,  

formades per canonades corrugades de PVC, de 300 mm de diàmetre 
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Les canonades que es tracta estar an protegides amb formigó en massa 
HM-20 i s'allotjaran en la seua corresponent rasa, sobre llit d'arena. 

4.8.3.3.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per unitat (ud)  completament acabada, incloent-se 

en el seu cost els materials necessaris, mà d'obra en col·locació i connexions a la xàrcia.  
El formigó de protecció, l'excavació i el farciment de les rases, així com les 

canonades, es mesuraran i abonaran independentment. 
4.9.- PAVIMENTACIÓ 
4.9.1.- Sola amb taulells. 

4.9.1.1.- Definició. 
Consisteix en la formació d'un  pavim ent antillisca nt adequat per al tràfic 

peatonal per les voreres. 
4.9.1.2.- Materials i execució. 
El paviment de les voreres serà de llamborda de material ceràmic, model 

Ajuntament, de 10x20x5 cm,  executat sobr e una bas e o solera de formigó  HM-20, 
reforçada amb xarxat, de 10 cm de gruix, que es  realitzarà s obre la sorra artificial 
compactada. Els taulells s' assentaran sobre morter M-40 i la rejuntada de peces es  
realitzarà amb lletada de mateix color que el paviment. 

El pendent transversal de les voreres estarà compresa entre un 1,5% i un 4%, 
facilitant l' evacuació d'aig ües pluvials c ap a les calç ades o jardins. S'e xceptuen del  
compliment d'aqueixa condició les rampes per a accés de persones de mobilitat reduïda. 
En els accessos peatonals de cantons, es rebaixaran els rastells i es formaran xicotetes 
rampes per a afavorir l'accessibilitat de minusvàlids. 

4.9.1.3.- Mesurament i abonament. 
Els soles es mesuraran i abon aran per metres quadrats (m 2) realment 

executats, excloent l'espai ocupat pels raste lls i incloent en el preu el morter d'agarre, 
minves i ruptures, la sola de formigó i la rejuntada de peces, així com la mà d'obr a 
necessària. 

4.9.2.- Rastells. 

4.9.2.1.- Definició. 
Els rastells  són els elements prefabricat s utilitzats per a la  delimitació de  

voreres, aparcaments i jardi neres. Igualment s'utilitzaran ra stells en la delimitació de l 
bord interior de la rotonda i en le s illes projectades, encara que en aquest cas seran de 
tipus montable. 

4.9.2.2.- Materials i execució 
Els rastells seran prefabricats de formi gó, realitzats amb ciment de classe 

resistent igual o superior a 42.5R. 
Els rastells de calçada seran rectes de 60x12x25 cm. S'assentar an sobre llit 

de formigó HM-15, segons s'indica en plànols i pressupost. 
Les peces de rastell es col·locaran deixant un espai entre ells de cinc (5) mm, 

que es reomplirà amb morter M-40. 
4.9.2.3.- Mesurament i abonament. 
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S'abonaran per metres lineal s (ml) realment col·loca ts, mesurats sobre el 
terreny. En aquesta unitat es considera inclosa l'excavació, el formigó de base i el morter 
de rejuntada. 

4.9.3.- Rígolas. 

4.9.3.1.- Definició. 
Tenen per objecte marcar el lloc pel que  aniran les aigües de pluja fins als  

albellons. 
4.9.3.2.- Dimensions, característiques i materials. 
Seran prefabricades, de 20 cm d'ample i 4 cm de gruix, i s'executaran sobre 

una base de formigó HM-15. 
4.9.3.3.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) realment executats,  

incloent-se en el seu cost les excavacions per a emplaçament i el remolinat. 
4.9.4. - Paviments de calçada. 

4.9.4.1. – Materials i execució  
El paviment de la calçada s’execut arà a base de llamborda de formigó 

vibrocomprimit, de 10x20x5 cm ,  executat sobre una base o solera de formigó  HM-20, 
reforçada amb xar xat, de 10 cm de gruix, que es realitzarà sobre la zahorra artificia l 
compactada. Els taulells s' assentaran sobre morter M-40 i la rejuntada de peces es  
realitzarà amb lletada de mateix color que el paviment. 

4.10.- SENYALITZACIÓ 
4.10.1.- Senyalització vertical 

4.10.1.1.- Definició. 
Comprèn l'adquisició i col·locació de cartells d'alumini, cartells de xapa d'acer, 

senyals reflectors i pals metàl·lics. 
4.10.1.2.- Materials. 
Compliran el que especifica l'article 701 del PG-4 / 88. 
Les plaques a emprar en senyals estaran constituïts per xapa blanca d'acer  

dolç de primera fusió, d'1,8 mm de gruix, amb tolerància màxima ±0,2 mm. 
Els cartells seran d'alumini extrusionat. 
Els elements d'ancoratge seran d'acer galvanitzat, i l'encast es realitzarà amb 

formigó HM-15. 
 Els cartells i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en 

condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 
4.10.1.3.- Mesurament i abonament. 
La senyalització vertical es mesurarà i abonarà per unitat (ud) completament 

instal·lada, incloent en el seu cost el muntatge, col·locac ió en obra, ancoratges i 
tornillería. 

4.10.2. - Marques vials.  

4.10.2.1.- Definició. 
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Es refereixen a la senyalització en el seu as pecte de marques vials sobre el 
paviment, incloent les línies de separació de calçades, carrils, línies de parada, cebrats, 
marcat de fletxes, símbols i inscripcions. Les zones a pintar s'indiquen en el corresponent 
plànol. 

4.10.2.2.- Materials. 
Compliran el que especifica l'article 700 del PG-4 / 88. 
 La pintura a utilitzar serà de color blanc, reflector, havent previst les següents 

dosificacions mínimes: 
- Línia de separació entre carrils (a=10 cm): 0,072 Kg/ml 
- Línia delimitació calçada (a=15 cm): 0,108 Kg / ml 
- Línia de parada ( a=30 cm): 0,216 Kg / ml 
- Cebrats, símbols i inscripcions: 0,720 Kg / ml 
4.10.2.3.- Mesurament i abonament. 
Les marques vials es mesuraran i abonar an per unitats (ud) completament 

executades, conforme a les condicions estipulades en el Projecte. 
4.11.- ARBRATGE 
4.11.1.- Definició. 
Comprèn l' adquisició i col·locació dels di stints tipus d'arbratge previst en el 

Projecte. 
4.11.2.- Materials. 
Inclou la planta pròpiament di ta, així com les operacions de plantació, farcit  

amb terra vegetal procedent de les excavacions i extensió de l'humus. 
S'inclou una unitat per a plantació d'arbratge, que defineix el Projecte. 
4.11.3.- Mesurament i abonament. 
L'arbratge es mesurarà i abonarà per uni tats (ud) realment executades,  

incloent en el seu cost la plantació, aportació de terra vegetal, reg i transport. 
4.12.- BANCS DE FERRO COLAT 
4.12.1.-Definició. 
Inclou els bancs que es col·locaran com a mobiliari urbà. 
4.12.2.- Materials. 
El banc serà prefabricat de ferro colat, model Ajuntament. 
4.12.3.- Execució de les obres. 
El banc quedarà horitzontal  independentment del pendent  del terreny i, una 

vegada col·locat, no presentarà deformacions, colps ni altres defectes visibles. 
Els daus d'ancoratge de formigó seran 2 i no quedaran visibles. 
L'altura del seient serà de 39 cm, amb una tolerància de ± 20 mm. 
La tolerància en horitzontalitat serà de ± 10 mm. 
El banc no  s'utilitzarà fins després de transcorregude s 48 hores de la seu a 
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col·locació. 
4.12.4.- Mesurament i abonament. 
El banc es mesurarà i abonarà per uni tats (ud) realment executades , 

conforme a les condicions estipulades. 
En el preu s'inclou el banc, el muntatge i la col·locació, els daus de formigó, les 

peces d'ancoratge, així com tots els mitjans  auxiliars necessaris perquè el banc quede 
correctament col·locat. 

4.13.- UNITATS NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 
4.13.1.- Definició. 
Es tracta d'aquelles unitats d'obra no ci tades expressament en els articles  

anteriors, per considerar que es troben prou especificades en mesuraments, quadres de 
preus, plànols i pressupost.  

4.13.2.- Materials i execució de les obres. 
S'ajustaran a les especificacions relati ves a cada un itat, que es fixen en les 

Normes Tecnolò giques de l' Edificació i la  resta de normativa tècnica que result e 
d'aplicació. 

4.13.3.- Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran d'acord amb què assenyala la descomposició de 

preus, mesuraments i quadres de preus nombres 1 i 2. 
 
4.14.- PARTIDES D'ABONAMENT INTEGRE 
4.14.1.- Definició. 
Són partides d'abonament íntegre aquelle s que es refereixen a treballs 

l'especificació de les  quals figura en els docum ents contractuals del Projecte i, no 
obstant, no són susceptibles de mesurament segons el present Plec. 

Quan, per la raó que siga, l'especificac ió dels treballs const itutius d'un a 
partida d'abonament íntegre no figure en els documents contractual s del Projecte, o 
figure de mode incomplet, imprecís o insuficient als fins de la seua execuc ió, s'estarà a 
les instruccions que a tals efectes determine la Direcció d'obra. 

Aquesta Direcció podrà, així mateix, m odificar el contingut de les partides  
d'abonament íntegre, sense que el contractista tinga dret a una modificació del preu. 

4.14.2.- Mesurament i abonament. 
S'abonaran al contractista en la seua totalitat, una vegada acabats els treballs 

a què es referisquen les mateixes.  
 
 
4.15.- REFERÈNCIA A LES INSTAL·LACIONS D'ENERGIA ELÈCTRICA, 

TELEFONIA . 

Les instal·lacions d'energia elèctrica previstes per a la  completa electrificació 
del sector  urbanístic –línies subterrànies  d'enllumen at públic i de subministrament 
d'energia elèctrica en baixa tens ió, centres de transformació i línia subterrània de mitja 
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tensió per a la seua alimentació-, seran objecte dels oportuns projectes parcials 
específics, a redactar per tècnic titulat com petent, en els que es contindrà la definició 
detallada, en grau de detall, d'aqueixes instal·lacions, determinant, conforme a la 
reglamentació vigent en la matèria i instru ccions tècniques complementàries d'aquesta, 
les característiques tècniques de dites instal ·lacions, càlculs justificatius, conductors, 
seccions, materials a emprar en la seua c onstrucció, mode d'execució, mesurament i 
abonament de les distintes unitats d'obra. 

Les instal·lacions de telefonia figurades  en el pressupost i plànols d'aques t 
Projecte, coincideixen exactament amb les definides en la respectiva doc umentació 
específica –plànols,  detalls constructius , etc- proporcionada per la companyia 
subministradora d'aquest servei públic (Telefònica d'Espanya S.A.U.), al càrrec del qual 
correspon, en última instància, el manteniment  i conservació de tals instal·lacions, una 
vegada executades les mateixes. 

Potries, abril de 2018 
Els arquitectes, 

 
 
 
 

Signat: Francesc Boscà i Mayans                Signat: Joaquim Egea i Martínez 
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 14,710 285,029 h 4.192,78
2 Peón especializado construcción. 13,790 40,583 h 559,64
3 Peón ordinario construcción. 13,700 528,852 h 7.245,27
4 Oficial 1° fontanería. 13,320 19,882 h 264,83
5 Especialista fontanería. 11,670 10,550 h 123,12
6 Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 5,244 h. 95,65
7 Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 5,244 h. 87,10
8 Oficial 1ª fontanero. 17,820 0,804 h 14,33
9 Oficial 1ª construcción. 17,240 11,922 h 205,54
10 Ayudante fontanero. 16,100 0,811 h 13,06
11 Peón especializado construcción. 16,250 2,770 h 45,01
12 Peón ordinario construcción. 15,920 9,996 h 159,14

Importe total: 13.005,47

Potries, abril de 2018
Los arquitectos

Francesc Boscà     Joaquim Egea

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,
dos ejes, tracción 4x2. 24,850 29,708h 738,24

2 Camión de 12 tm., de 10 m3 de capacidad, tres
ejes, tracción 4x2. 90,228 10,904h 983,85

3 Hormigonera eléctrica portátil de capacidad
160 l., incluso seguro. 2,694 1,130h 3,04

4 Hormigonera diésel y gasolina de capacidad
250 l., incluso seguro. 12,870 0,563h 7,25

5 Hormigonera diésel de capacidad 300 l.,
incluso seguro. 2,855 45,818h 130,81

6 Martillo picador neumático con manguera de 25
m. para compresor. 2,574 28,695h 73,86

7 Pala cargadora de neumáticos de potencia
entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala entre
1.4 y 1.7 m3 23,993 4,132h 99,14

8 Pala cargadora sobre cadenas de 135 CV. 158,895 10,904h 1.732,59
9 Retroexcavadora de neumáticos con pala

frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 67,742 8,105h 549,05

10 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 93,546 0,034h 3,18
11 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 8,996 0,252h 2,27
12 Martillo neumático. 10,493 1,223h 12,83
13 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de

caudal. 17,736 1,223h 21,69

Importe total: 4.357,80

Potries, abril de 2018
Los arquitectos

Francesc Boscà     Joaquim Egea

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/6 mm. 14,070 13,882 m3 195,32
2 Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm. 13,574 77,120 m. 1.046,83
3 Agua. 1,372 12,380 m3 16,99
4 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P

32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a
granel. 150,153 3,227 t 484,54

5 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado. 105,617 0,419 t 44,25

6 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel. 92,704 9,731 t 902,10

7 Impermeabilizante de fraguado normal para
morteros y hormigones,distribuido en
garrafa de 5 kg. 1,803 0,270 kg 0,49

8 Mezcla colorante-cemento para
revestimientos. 0,733 2,500 kg 1,83

9 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 144,024 5,788 m3 833,61

10 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 133,098 6,537 m3 870,06

11 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. 91,963 0,225 m3 20,69

12 Hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 15 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 77,564 0,388 m3 30,09

13 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 14,631 14,995 t 219,39

14 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 30 km. 15,700 0,050 t 0,79

15 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 8,588 26,666 t 229,01

16 Grava triturada caliza de granulometria
4/6, lavada. 5,487 7,832 t 42,97

17 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 6,784 51,734 t 350,96

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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18 Mallazo electrosoldado ME 15x30 cm., de
diámetros 6-6 mm. y acero B 500 T. 1,116 286,950 m2 320,24

19 Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x5 cm. 1,094 248,000 u 271,31

20 Ladrillo perforado de hormigón de color de
áridos densos, cara vista, acabado liso,
con dimensiones nominales de 250x120x50 mm.
y 2.3 kg. de peso. 0,368 300,000 u 110,40

21 Tubo liso rigido de PVC abocardado, de
diámetro exterior 63 mm, para
canalizaciones eléctricas, subterráneas,
grado de protección 7, suministrado en
piezas de 5 m.  Con un incremento sobre el
precio del tubo del 40% en concepto de
uniones y accesorios. 1,029 307,600 m 316,52

22 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 110 mm.
y un grado de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según NT-IEEV/89 y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 14,038 6,000 m 84,23

23 Curva 90° abocardada para tubo rigido de
PVC abocardado, de diámetro 110 mm. 111,177 4,000 u 444,71

24 Elemeto para acometida de agua a la red
general diámetro menor de 50 mm., compuesto
por collar y rácor de fundición, tubo
polietileno 32 mm., válvula compuerta y
rácores. 83,951 9,000 u 755,56

25 Válvula de compuerta, para abastecimiento
de agua, de 90 mm. de diámetro, cuerpo de
fundición. 166,336 4,000 u 665,34

26 Boca de incendios (en acerado) Racor, se
dispondrá en una arqueta tipo Barcelona; de
1 entrada y 1 salida de DN-80 mm., material
de fundición, con tapa de registro con
pintura epoxi color rojo. 134,115 2,000 u 268,23

27 Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y
2.3 cm. de altura. 30,090 17,000 u 511,53

28 Marco y tapa de fundición diámetro 60 cm.,
peso 790 Kg. 215,879 5,000 u 1.079,40

29 Pate prefabricado de acero glavanizado, de
dimensiones 250x315 mm. y 18 mm. de
diámetro. 6,580 35,000 u 230,30

30 Cono asimétrico de hormigón en masa, para
pozos de alcantarillado de 100 cm. de
diámetro interior en la base y 62.50 cm. de
diámetro superior, con una resistencia al
aplastamiento de 3000 kp/m2, altura de 60
cm. y 440 kg de peso. 66,664 5,000 u 333,32

31 Anillo de hormigón en masa, para pozos de
registro con unión rígida machihembrada de
100 cm. de diámetro interior y 50 cm. de
altura con una resistencia al aplastamiento
de 3000 kp/m2, 350 kg de peso. 55,019 15,000 u 825,29

32 Tubo rígido corrugado de PVC para
saneamiento, de diámetro 300 mm., unión por
copa con junta elástica, suministrado en
piezas de 6 m. de longitud. 17,502 101,350 m 1.773,83

33 Lámina de policloruro de vinilo de 0,8 mm.
de espesor sin armadura  obtenida por
calandrado, en rollos de 1.5x30m . 16,389 0,680 m2 11,14

34 Baldosa de terrazo para uso exterior, tipo
relieve pulido, de 40x40cm, tonos oscuros,
fabricada con aridos de tamaño 1 a 5mm,
cemento II-B/45, hidrofugantes y colarantes
inalterables, vibrada, prensada y pulida,
acabado semibrillo. . 10,769 5,145 m2 55,41

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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35 Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón,
de dimensiones 50x50x50mm, para recogida de
aguas pluviales, incluyendo rejilla de
fundición abatible y antirrobo y marco de
fundición. 91,646 4,000 u 366,58

36 Papelera con cesto de dimensiones
380x180x400 mm., cónica, con soporte de 90
cm. de altura, de acero  de 20 litros de
capacidad  . 102,440 2,000 u 204,88

37 Abrazadera especial a báculo para papelera. 23,212 2,000 u 46,42
38 Bordillo rebajado hormigón 4/22x20x100cm,

para paso de vehículos. 5,948 9,700 u 57,70
39 Rigola de hormigón de 7x20x40 cm., color

gris. 0,971 416,650 u 404,57
40 Adoquín de hormigón, de forma rectangular

20x10x6 cm., en color gris. 10,992 139,073 m2 1.528,69
41 Adoquín cerámico de 6x10x20 cm., color

rojo, 2.29 Kg/ud y 50 Ud/m2. 0,383 5.545,000 u 2.123,74
42 Baldosa hidraúlica de cuatro pastillas,

color gris de 20x20x2.5cm. 7,000 1,050 m2 7,35
43 Baldosa hidraúlica decorativas, diversos

modelos, color gris de cm. 8,834 1,313 m2 11,60
44 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 30,909 0,501 m³ 15,49
45 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de

diámetro. 16,811 3,939 t 66,22
46 Transporte de placas de fibrocemento con

amianto, procedentes de la demolición de
una cubierta, a botadero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos, previamente plastificadas,
paletizadas y cargadas sobre camión,
considerando la ida, descarga y vuelta. 2,749 77,120 m³ 212,00

47 Canon de vertido por entrega a gestor
autorizado de residuos peligrosos de placas
de fibrocemento con amianto, procedentes de
la demolición de una cubierta. 4,693 77,120 m³ 361,92

48 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central. 170,043 0,532 m³ 90,46

49 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central. 71,700 0,107 m³ 7,67

50 Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal
315 mm, diámetro exterior 315 mm, diámetro
interior 285,2 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de
EPDM. 90,343 1,050 m 94,86

51 Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios. 25,631 0,007 kg 0,18

52 Arqueta registrable de polipropileno, con
fondo precortado, 30x30x30 cm, para
saneamiento. 47,233 3,000 Ud 141,70

53 Arqueta registrable de polipropileno, con
fondo precortado, 40x40x40 cm, para
saneamiento. 36,197 5,000 Ud 180,99

54 Tapa de fundición, para arquetas de
saneamiento de 40x40 cm. 22,165 5,000 Ud 110,83

55 Desmontaje de tuberia de fibrocemento con
amianto, plastificado, etiquetado y
paletizado de los elementos, con medios y
equipos adecuados y carga mecánica del
material desmontado sobre camión o
contenedor. 1,859 77,120 m³ 143,37

Cuadro de materiales

Importe
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SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS D… Página 3



Importe total: 19.523,90

Potries, abril de 2018
Los arquitectos

Francesc Boscà     Joaquim Egea

Cuadro de materiales
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con
cemento portland con adición puzolánica (CEM II/B-P 32.5 N,
según UNE-EN 197-1) envasado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 13,790 4,507 62,15
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 105,617 0,426 44,99
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,852 1,17

Importe: 108,310

2 m3 de Lechada de mezcla colorante-cemento, para
revestimientos confeccionada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,865 1,19
PBAI12a kg Mezcla colorante-cemento 0,733 500,000 366,50
MOOA11a h Peón especializado construcción 13,790 2,533 34,93

Importe: 402,620

3 m3 de Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5 R) envasado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 13,790 5,762 79,46
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 105,617 0,742 78,37
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,742 1,02

Importe: 158,850

4 m3 de Mortero de cemento de dosificación 1:2, confeccionado
en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 3,701 50,70
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 150,153 0,595 89,34
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 14,631 1,410 20,63
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,264 0,36

Importe: 161,030

5 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 3,460 47,40
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 150,153 0,349 52,40
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 14,631 1,654 24,20
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,258 0,35

Importe: 124,350

6 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 3,622 49,62
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 150,153 0,247 37,09
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 14,631 1,755 25,68
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,256 0,35

Importe: 112,740

Nº Designación Importe
(Euros)
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7 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 5,302 72,64
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 150,153 0,247 37,09
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 14,631 1,755 25,68
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,256 0,35

Importe: 135,760

8 m3 de Mortero hidrófugo de cemento portland M-160a (1:3),
confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM
II/A-P 32.5 R a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y
aditivo impermeabilizante de fraguado normal.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 5,951 81,53
PBAI.7c kg Impz normal mortero-hormigón 1,803 3,000 5,41
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 150,153 0,600 90,09
PBRA.1abd t Arena 0/3 triturada lvd 30 km 15,700 0,560 8,79
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,260 0,36

Importe: 186,180

9 m3 de Hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 32.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 1,548 21,21
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 150,153 0,309 46,40
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,784 1,224 8,30
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,588 0,631 5,42
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,225 0,31
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,855 1,150 3,28

Importe: 84,920

10 m3 de Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 2,163 29,63
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 92,704 0,200 18,54
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,784 1,286 8,72
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,588 0,663 5,69
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,225 0,31
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,855 1,150 3,28

Importe: 66,170
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11 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 160 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 2,182 29,89
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 92,704 0,241 22,34
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,784 1,263 8,57
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,588 0,651 5,59
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,225 0,31
MMMA21a h Hormigonera eléctrica 2,694 1,766 4,76

Importe: 71,460

12 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 250 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 7,276 99,68
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 92,704 0,241 22,34
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,784 1,263 8,57
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,588 0,651 5,59
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,225 0,31
MMMA21c h Hormigonera dsl y gasl 12,870 1,172 15,08

Importe: 151,570

13 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,700 1,343 18,40
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 92,704 0,241 22,34
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,784 1,263 8,57
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,588 0,651 5,59
PBAA.1a m3 Agua 1,372 0,225 0,31
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,855 1,150 3,28

Importe: 58,490

Potries, abril de 2018
Los arquitectos

Francesc Boscà     Joaquim Egea
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS

1.1 m2 Demolición de pavimentos e instalaciones
existentes, con la precaución de NO TOCAR la
linea existente de media tensión en la calle Sant
Joan Bautiste, formados por aceras con pavimento
con baldosas hidráulicas y pavimento asfáltico,
incluso levantamiento de bordillo, realizado con
medios mecánicos, incluso carga y transporte a
vertedero (con recuperación de las trapas de
instalaciones). 14,55 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2 ml Desmontaje de toda la instalación existente de
agua de fibrocemento con amianto, plastificado,
etiquetado y paletizado de los elementos, con
medios y equipos adecuados, y carga mecánica del
material desmontado sobre camión y transporte de
elementos de fibrocemento con amianto
procedentes de una demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos y
canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento
con amianto procedentes de la demolición. 9,77 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo

de la cota de implantación, en terrenos medios, con
medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos, carga directa y transporte a
vertedero, según NTE/ADV-1. 12,42 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.2 m3 Excavación para la formación de zanja, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes, carga y
transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4. 14,38 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.3 m3 Excavación para formación de pozos, en
terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluiso carga y transporte a
vertedero, según NTE/ADZ-4. 14,40 CATORCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

3 ALBAÑILERIA
3.1 Ud Arqueta de registro para acometida de

abastecimiento de agua y contador en acera, de
polipropileno, de dimensiones interiores 35x35 cm.
y 50 cm. de altura, sobre solera de hormigón en
masa, incluyendo la excavación manual y el relleno
del trasdós, tapa y marco de fundición recuperados
de los existentes, según normalización de
elementos de abastecimiento. 103,03 CIENTO TRES EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

Importe
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3.2 u Arqueta de registro para acometida de
abastecimiento de agua en fachada, de
dimensiones interiores 16x16 cm. y 20 cm. de
altura, realizada con fábrica de ladrillo gafa de 1/2
pie de espesor recibidos con mortero M-80a (1:4) y
enfoscada con mortero de cemento hidrófugo por
ambos lados y bruñido interior, sobre solera de
hormigón HM 15/B/20/IIa, tapa y marco de
fundición, según normalización de elementos de
abastecimiento. 55,84 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.3 u Registro para valvulas, con tubo de PVC de
DN-90 PN10 y 90 cm. de altura aproximadamente,
incluso excavación, refuerzo perimetral superior
con hormigón HM-15 y 15cm de espesor, tapa y
marco de fundición dúctil de 28x31x18 cm., según
detalles de proyecto. 167,57 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.4 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de
polipropileno, de dimensiones exteriores 40x40x55
sobre solera de hormigón en masa, marco y tapa
de fundición, incluyendo la excavación manual y el
relleno del trasdós, totalmente terminada. 118,77 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.5 u Arqueta de registro para telefonia, tipo M, de
polipropileno, de dimensiones exteriores 40x40x55
sobre solera de hormigón en masa, marco y tapa
de fundición, incluyendo la excavación manual y el
relleno del trasdós, totalmente terminada. 202,51 DOSCIENTOS DOS EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3.6 u Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm.
de profundidad, realizado con anillos prefabricados
de hormigón HM 15/B/20/IIa de 100 cm. de
diámetro interior y 50 cm. de altura, con una
resistencia al aplastamiento de 3000 kp/m2 y un
cono superior prefabricado de hormigón en masa
de 62.5 cm. de diámetro, para unión por junta rígida
machihembrada, incluso solera de hormigón en
masa HM 10 de 20 cm. de espesor, pates de acero
galvanizado de 25x31.5 cm., cada 30 cm., marco y
tapa de fundición de 62.5 cm. 628,45 SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.7 u Imbornal de hormigón, no sifónico. Con reja de
fundición pintada con pintura bituminosa. Colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 118,69 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.8 u Cambio de posición y conexión de imbornal
existente, totalmente instalado y conectado a la
nueva red. 34,22 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

4 RED DE SANEAMIENTO Y
PLUVIALES
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4.1 m Conducción realizada con tubo de PVC rígido
corrugado, de sección circular, para saneamiento,
de 300 mm. de diámetro, unión por copa, con junta
elástica, incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones y
accesorios, suministrado en piezas de 6 m. de
longitud. 27,76 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.2 u Acometida domiciliaria de saneamiento, desde la
red general y a una distancia máxima de 5 m., con
tubo de PVC rígido corrugado de 20 cm de
diámetro, incluso refuerzo da la tubería con
hormigón en masa de HM 15 si fuera necesario,
colocada en zanja sobre cama de gravilla, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con gravilla, relleno posterior y banda de
señalización, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja,
totalmente colocada según detalle de proyecto;
tubo de registro, tapa, accesorios de conexión y
montaje, totalmente instalada y comprobada. 139,64 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.3 u Conexión de saneamiento a la red general del
municipio, a pozo existente, para enganche del
nuevo tramo de red, con canalización de PVC
corrugado (no incluida en este precio), todos los
trabajos necesarios, accesorios, y reposición del
pavimento existente a su estado original,
totalmente terminado. 349,19 TRESCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

5 RED DE AGUA POTABLE
5.1 u Trabajos e instalación de suministro de agua

provisional hasta que finalice la obra, con todos los
trabajos necesarios, conexiones, etc. 931,37 NOVECIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.2 u Conexión a la red de agua potable existente, para
enganche del nuevo tramo de red, con todos los
trabajos necesarios, accesorios, totalmente
terminado. 279,31 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

5.3 m. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
110 mm. de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con gravilla, relleno posterior y banda de
señalización, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13. 19,59 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.4 u Acometida de agua desde la red general, a una
distancia máxima de 1 m., con tubo de polietileno
de 32 mm, collarín de toma 2 o 3 según tipo de
tuberia y llave de compuerta manual, en arqueta de
registro (no incluida en este precio), incluso
accesorios de conexión y montaje, instalada,
comprobada, según NTE-IFA-1/2. 230,42 DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.5 u Válvula de compuerta de cierre estanco, para
abastecimiento de agua, de 120mm. de diámetro,
cuerpo de fundición, presión de trabajo de 12 atm,
incluso accesorios (teflón y cuadradillo de maniobra
de 30x30mm), colocada en registro. 209,48 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.6 u Boca de incendios (en acerado) Racor, se
dispondrá en una arqueta tipo Barcelona; de 1
entrada y 1 salida de DN-80 mm., material de
fundición, con tapa de registro con pintura epoxi
color rojo, totalmente instalado. 279,32 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.7 u Desinfección de tuberia de agua potable antes de
su puesta e servicio, de toda la instalación del
proyecto (tres calles), con todas sus
comprobaciones, totalmente preparada para el
suministro. 558,63 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

6 ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA
TENSIÓN

6.1 ml Canalización para red de alumbrado bajo acera,
formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro
90mm, colocados en zanja, sin cablear, con
alambre guía, colocados en zanja sobre cama de
gravilla según normas de la compañía, y relleno
total de la zanja con tierra apisonada procedente de
excavación y banda de señalización. 17,55 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2 u Tubo bajada aéreo a subterráneo, Baja
Tensión/Alumbrado público, colocado en cruce de
calle, formada por dos tubos de PVC rígido de
diámetro indicado en los planos de
proyecto(ø90-110mm), sin cablear, colocados en
zanja sobre cama de gravilla y relleno total de la
zanja con tierra apisonada procedente de
excavación y banda de señalización. 42,73 CUARENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.3 ml Refuerzo en tuberia de alumbrado, en cruces de
calle, mediante recubrimiento de hormigón en
masa de resistencia característica 20 N/mm2, (HM
20/B/20/IIa), de consistencia blanda y tamaño
máximo 20 mm., en exposición normal (IIa),
medido el volumen a excavación teórica llena. 13,24 TRECE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

7 TELEFONIA
7.1 u Conexión de la red de telefonia existente con la

red a ejecutar, con todos los trabajos, accesorios
necesarios, totalmente terminado. 279,31 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

7.2 m Canalización subterránea para telefonía formada
por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin
cablear, tendidos en zanja sobre solera de
hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM
15, incluso excavación de tierras para formación de
zanja de 30x73 cm., sin incluir relleno de tierras. 20,25 VEINTE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

7.3 u Transporte de tubos y materiales proporcionados
por telefonica desde almacén a pie de obra. 101,65 CIENTO UN EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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8 FIRMES Y PAVIMENTOS
8.1 m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa

con un espesor de 12 cm. reforzada con malla
electrosoldada ME 15x30 a diámetro 6-6 B 500 S
colocado sobre terreno limpio y compactado a
mano extendido mediante reglado y acabado
ruleteado. 12,79 DOCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8.2 m Rigola de hormigón de 7x20x40 cm, sobre lecho
de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de
cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento. 10,51 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

8.3 m2 Pavimento con adoquines de hormigón de
forma rectangular 20x10x5 cm., en color gris,
colocados sobre solera de hormigón y capa de
mortero de agarre de 2 cm de espesor, incluso
relleno de juntas con arena y compactado con
bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17. 25,85 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.4 m2 Pavimento con adoquines cerámicos de forma
rectangular 20x10x5 cm, en color rojo, colocados
sobre solera de hormigón y sobre capa de mortero
de agarre de 2 cm de espesor, incluso relleno de
juntas con arena y compactado con bandeja
vibratoria, según NTE/RSR-17. 36,27 TREINTA Y SEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

8.5 m Bordillo rebajado barbacana de hormigón según
detalle de proyecto para acceso de minusvalidos,
sobre lecho de hormigón de resistencia
característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero de
cemento M-5. 16,79 DIECISEIS EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

8.6 m2 Pavimento con bladosas hidraulica para uso
exterior, color y dimensiones similar al existente,
colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor
minimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,
eliminación de restos, cortes y limpieza, según
NTE/RSR-6. 23,08 VEINTITRES EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

8.7 m2 Pavimento con baldosas de cemento
hidráulicas decorativas, diversos modelos, de
40x40 cm. o 20x20cm a elegir, color gris, colocadas
sobre capa de de arena de 2cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4. 23,88 VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.8 m2 Pavimento con baldosa táctiles prefabricadas
de hormigón, modelo botones, color rojo de
20x20x2.5 cm., resistentes al desgaste y bajo
deslizamiento, tomadas con mortero de cemento
M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4. 23,95 VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.9 u Trabajos para ejecución de rampa para acceso
de minusvalidos y/o en distintas calles, solo
ejecución de pendientes y ayudas, sin materiales. 139,64 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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9 VARIOS
9.1 u Papelera con cesto de dimensiones 380x180x400

mm. de acero inoxidable, cónica, con soporte de 90
cm. de altura, de acero de 20 litros de capacidad,
colocada en pared con abrazaderas de garras a
juego. 142,54 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9.2 u Colocación de señales de tráfico, triangular, de
prohibición, obligación, octogonal de stop,
informativa de servicios complementarios, según
normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud,
incluso colocación, anclajes y tornillería. 155,76 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 u Protecciones individuales, colectivas y servicios;

en la obra de acuerdo con el Estudio Básico de
Seguridad y Salud redactado por técnico
competente para este fin. 658,46 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.1 u Retirada y transporte de escombros o mezcla sin

clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, con todos los
contenedores necesarios de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
con gestión de residuos y cánon de vertido. 468,73 CUATROCIENTOS SESENTA Y

OCHO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Potries, abril de 2018
Los arquitectos

Francesc Boscà     Joaquim Egea
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 m2 Demolición de pavimentos e instalaciones existentes, con la precaución de NO TOCAR la

linea existente de media tensión en la calle Sant Joan Bautiste, formados por aceras con
pavimento con baldosas hidráulicas y pavimento asfáltico, incluso levantamiento de bordillo,
realizado con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero (con recuperación de
las trapas de instalaciones).

(Mano de obra)
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,321 h 13,700 4,40

(Maquinaria)
MMMA1… Camión 12 tm 10m3 0,038 h 90,228 3,43
MMMA2… Martillo picador neumático 0,100 h 2,574 0,26
MMMA3… Pala cargadora cadenas 135 cv 0,038 h 158,895 6,04

Total 14,130
3% Costes indirectos 0,42

14,55

1.2 ml Desmontaje de toda la instalación existente de agua de fibrocemento con amianto,
plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos, con medios y equipos adecuados, y
carga mecánica del material desmontado sobre camión y transporte de elementos de
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos y canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de la
demolición.

(Materiales)
mt08grg… Transporte de placas de fibrocemento con… 1,000 m³ 2,749 2,75
mt08grg… Canon de vertido por entrega a gestor au… 1,000 m³ 4,693 4,69
mt51ins… Desmontaje de tuberia de fibrocemento co… 1,000 m³ 1,859 1,86

(Resto obra) 0,19
Total 9,490

3% Costes indirectos 0,28

9,77

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos

medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos, carga directa y transporte a vertedero, según
NTE/ADV-1.

(Mano de obra)
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,640 h 13,700 8,77

(Maquinaria)
MMMA1… Camión <10 tm 8 m3 0,075 h 24,850 1,86
MMMA34c Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 0,045 h 23,993 1,08

(Resto obra) 0,35
Total 12,060

3% Costes indirectos 0,36

12,42
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2.2 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,
carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.

(Mano de obra)
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,419 h 13,700 5,74

(Maquinaria)
MMMA1… Camión <10 tm 8 m3 0,170 h 24,850 4,22
MMMA3… Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,053 h 67,742 3,59

(Resto obra) 0,41
Total 13,960

3% Costes indirectos 0,42

14,38

2.3 m3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluiso carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.

(Mano de obra)
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,447 h 13,700 6,12

(Maquinaria)
MMMA3… Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,110 h 67,742 7,45

(Resto obra) 0,41
Total 13,980

3% Costes indirectos 0,42

14,40

3 ALBAÑILERIA
3.1 Ud Arqueta de registro para acometida de abastecimiento de agua y contador en acera, de

polipropileno, de dimensiones interiores 35x35 cm. y 50 cm. de altura, sobre solera de
hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós, tapa y marco de
fundición recuperados de los existentes, según normalización de elementos de
abastecimiento.

(Mano de obra)
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,926 h 17,240 15,96
mo111 Peón ordinario construcción. 1,247 h 15,920 19,85

(Materiales)
mt01arr… Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diáme… 0,348 t 16,811 5,85
mt10hm… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en cent… 0,054 m³ 170,043 9,18
mt11arp… Arqueta registrable de polipropileno, co… 1,000 Ud 47,233 47,23

(Resto obra) 1,96
Total 100,030

3% Costes indirectos 3,00

103,03
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3.2 u Arqueta de registro para acometida de abastecimiento de agua en fachada, de
dimensiones interiores 16x16 cm. y 20 cm. de altura, realizada con fábrica de ladrillo gafa de
1/2 pie de espesor recibidos con mortero M-80a (1:4) y enfoscada con mortero de cemento
hidrófugo por ambos lados y bruñido interior, sobre solera de hormigón HM 15/B/20/IIa, tapa
y marco de fundición, según normalización de elementos de abastecimiento.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,875 h 14,710 12,87
MOOA12a Peón ordinario construcción 1,202 h 13,700 16,47

(Maquinaria)
MMMA2… Hormigonera eléctrica 0,106 h 2,694 0,29

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,023 m3 1,372 0,03
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,014 t 150,153 2,10
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,014 t 92,704 1,30
PBAI.7c Impz normal mortero-hormigón 0,045 kg 1,803 0,08
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,037 t 14,631 0,54
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 30 km 0,008 t 15,700 0,13
PBRA.1… Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,039 t 8,588 0,33
PBRG.1… Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,076 t 6,784 0,52
PFFH31… Ladrillo CV liso perforado 50 50,000 u 0,368 18,40

(Resto obra) 1,15
Total 54,210

3% Costes indirectos 1,63

55,84

3.3 u Registro para valvulas, con tubo de PVC de DN-90 PN10 y 90 cm. de altura
aproximadamente, incluso excavación, refuerzo perimetral superior con hormigón HM-15 y
15cm de espesor, tapa y marco de fundición dúctil de 28x31x18 cm., según detalles de
proyecto.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 5,184 h 14,710 76,26
MOOA12a Peón ordinario construcción 2,746 h 13,700 37,62

(Maquinaria)
MMMA2… Hormigonera eléctrica 0,124 h 2,694 0,33

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,016 m3 1,372 0,02
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,017 t 92,704 1,58
PBRA.1… Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,046 t 8,588 0,40
PBRG.1… Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,088 t 6,784 0,60
PIEC16jb Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 0,900 m 14,038 12,63
PISA.8c Marco-tapa fundición 40x40cm 1,000 u 30,090 30,09

(Resto obra) 3,16
Total 162,690

3% Costes indirectos 4,88

167,57

3.4 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de polipropileno, de dimensiones exteriores
40x40x55 sobre solera de hormigón en masa, marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós, totalmente terminada.

(Mano de obra)
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,722 h 17,240 12,45
mo111 Peón ordinario construcción. 1,251 h 15,920 19,92

(Materiales)
mt01arr… Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diáme… 0,579 t 16,811 9,73
mt10hm… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en cent… 0,074 m³ 170,043 12,58
mt11arp… Arqueta registrable de polipropileno, co… 1,000 Ud 36,197 36,20
mt11arp… Tapa de fundición, para arquetas de sane… 1,000 Ud 22,165 22,17

(Resto obra) 2,26
Total 115,310

3% Costes indirectos 3,46

118,77

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS DEL CA… Página 3



3.5 u Arqueta de registro para telefonia, tipo M, de polipropileno, de dimensiones exteriores
40x40x55 sobre solera de hormigón en masa, marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós, totalmente terminada.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,618 h 14,710 9,09
MOOA12a Peón ordinario construcción 1,171 h 13,700 16,04

(Maquinaria)
MMMA21c Hormigonera dsl y gasl 0,141 h 12,870 1,81

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,027 m3 1,372 0,04
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,029 t 92,704 2,69
PBRA.1… Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,078 t 8,588 0,67
PBRG.1… Grava caliza 4/6 lvd 0,030 t 5,487 0,16
PBRG.1… Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,152 t 6,784 1,03
PFFC.2a Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 8,000 u 1,094 8,75
PIEC16jb Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 0,600 m 14,038 8,42
PIEC18bl Curva abocardada PVC ø110mm 1,000 u 111,177 111,18
PISA.8c Marco-tapa fundición 40x40cm 1,000 u 30,090 30,09
PNIS.1aa Lamn de PVC e=0,8 mm 0,170 m2 16,389 2,79

(Resto obra) 3,85
Total 196,610

3% Costes indirectos 5,90

202,51

3.6 u Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm. de profundidad, realizado con anillos
prefabricados de hormigón HM 15/B/20/IIa de 100 cm. de diámetro interior y 50 cm. de altura,
con una resistencia al aplastamiento de 3000 kp/m2 y un cono superior prefabricado de
hormigón en masa de 62.5 cm. de diámetro, para unión por junta rígida machihembrada,
incluso solera de hormigón en masa HM 10 de 20 cm. de espesor, pates de acero
galvanizado de 25x31.5 cm., cada 30 cm., marco y tapa de fundición de 62.5 cm.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 3,312 h 14,710 48,72
MOOA12a Peón ordinario construcción 3,653 h 13,700 50,05

(Maquinaria)
MMMA2… Hormigonera diesel 0,182 h 2,855 0,52

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,036 m3 1,372 0,05
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,032 t 92,704 2,97
PBRA.1… Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,105 t 8,588 0,90
PBRG.1… Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,203 t 6,784 1,38
PISA.8l Marco-tapa fund ø60cm 79kg 1,000 u 215,879 215,88
PISA25aa Pate pref a galv 250x315 mm 7,000 u 6,580 46,06
PISA33b Cono HM p/pozo rgtr ø100 1,000 u 66,664 66,66
PISA34ba Anll HM p/pozo rgtr ø100 alt 50 3,000 u 55,019 165,06

(Resto obra) 11,90
Total 610,150

3% Costes indirectos 18,30

628,45
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3.7 u Imbornal de hormigón, no sifónico. Con reja de fundición pintada con pintura bituminosa.
Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,606 h 14,710 8,91
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,604 h 13,700 8,27

(Materiales)
PBPC.2… H 20 plástica TM 40 I 0,045 m3 91,963 4,14
PUCA1… Imbornal hormigón 50x50x50mm 1,000 u 91,646 91,65

(Resto obra) 2,26
Total 115,230

3% Costes indirectos 3,46

118,69

3.8 u Cambio de posición y conexión de imbornal existente, totalmente instalado y conectado a la
nueva red.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 1,023 h 14,710 15,05
MOOA12a Peón ordinario construcción 1,024 h 13,700 14,03

(Materiales)
PBPC.2… H 20 plástica TM 40 I 0,045 m3 91,963 4,14

Total 33,220
3% Costes indirectos 1,00

34,22

4 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
4.1 m Conducción realizada con tubo de PVC rígido corrugado, de sección circular, para

saneamiento, de 300 mm. de diámetro, unión por copa, con junta elástica, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,315 h 14,710 4,63
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,313 h 13,700 4,29

(Materiales)
PISS37d Tb PVC corrugado ø300mm 1,000 m 17,502 17,50

(Resto obra) 0,53
Total 26,950

3% Costes indirectos 0,81

27,76

4.2 u Acometida domiciliaria de saneamiento, desde la red general y a una distancia máxima de
5 m., con tubo de PVC rígido corrugado de 20 cm de diámetro, incluso refuerzo da la tubería
con hormigón en masa de HM 15 si fuera necesario, colocada en zanja sobre cama de
gravilla, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con gravilla,
relleno posterior y banda de señalización, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación de la zanja, totalmente colocada según detalle de proyecto; tubo de
registro, tapa, accesorios de conexión y montaje, totalmente instalada y comprobada.

(Medios auxiliares)
P7 Acometida domic. saneamiento 1,000 u 135,570 135,57

Total 135,570
3% Costes indirectos 4,07

139,64
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4.3 u Conexión de saneamiento a la red general del municipio, a pozo existente, para enganche
del nuevo tramo de red, con canalización de PVC corrugado (no incluida en este precio),
todos los trabajos necesarios, accesorios, y reposición del pavimento existente a su estado
original, totalmente terminado.

(Mano de obra)
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,804 h 17,820 14,33
mo019 Oficial 1ª construcción. 5,534 h 17,240 95,41
mo105 Ayudante fontanero. 0,811 h 16,100 13,06
mo110 Peón especializado construcción. 2,770 h 16,250 45,01

(Maquinaria)
mq01ret… Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 k… 0,034 h 93,546 3,18
mq02ro… Pisón vibrante de guiado manual, de 80 k… 0,252 h 8,996 2,27
mq05m… Martillo neumático. 1,223 h 10,493 12,83
mq05pd… Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 1,223 h 17,736 21,69

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,501 m³ 30,909 15,49
mt10hm… Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en cent… 0,107 m³ 71,700 7,67
mt11ad… Tubo para saneamiento de PVC de doble pa… 1,050 m 90,343 94,86
mt11ad… Lubricante para unión mediante junta elá… 0,007 kg 25,631 0,18

(Resto obra) 13,04
Total 339,020

3% Costes indirectos 10,17

349,19

5 RED DE AGUA POTABLE
5.1 u Trabajos e instalación de suministro de agua provisional hasta que finalice la obra, con

todos los trabajos necesarios, conexiones, etc.

(Medios auxiliares)
PROV Trabajos de suministro de agua provision… 1,000 u 904,240 904,24

Total 904,240
3% Costes indirectos 27,13

931,37

5.2 u Conexión a la red de agua potable existente, para enganche del nuevo tramo de red, con
todos los trabajos necesarios, accesorios, totalmente terminado.

(Medios auxiliares)
P45 Conexión de agua 1,000 u 271,176 271,18

Total 271,176
3% Costes indirectos 8,13

279,31

5.3 m. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con gravilla, relleno
posterior y banda de señalización, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

(Mano de obra)
O01OB… Oficial 1ª fontanero calefactor 0,068 h. 18,240 1,24
O01OB… Oficial 2ª fontanero calefactor 0,068 h. 16,610 1,13

(Materiales)
P01AA0… Arena de río 0/6 mm. 0,180 m3 14,070 2,53
P26TPA… Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm. 1,000 m. 13,574 13,57
PBRG.1… Grava caliza 4/6 lvd 0,100 t 5,487 0,55

Total 19,020
3% Costes indirectos 0,57

19,59
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5.4 u Acometida de agua desde la red general, a una distancia máxima de 1 m., con tubo de
polietileno de 32 mm, collarín de toma 2 o 3 según tipo de tuberia y llave de compuerta
manual, en arqueta de registro (no incluida en este precio), incluso accesorios de conexión y
montaje, instalada, comprobada, según NTE-IFA-1/2.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 2,219 h 14,710 32,64
MOOA12a Peón ordinario construcción 2,672 h 13,700 36,61

(Maquinaria)
MMMA2… Hormigonera diesel 0,058 h 2,855 0,17

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,112 m3 1,372 0,15
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,045 t 150,153 6,76
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,130 t 14,631 1,90
PBRA.1… Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,032 t 8,588 0,27
PBRG.1… Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,061 t 6,784 0,41
PFFC.2a Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 24,000 u 1,094 26,26
PIFA.1a Elem acometida agua ø<50 1,000 u 83,951 83,95
PISA.8c Marco-tapa fundición 40x40cm 1,000 u 30,090 30,09

(Resto obra) 4,50
Total 223,710

3% Costes indirectos 6,71

230,42

5.5 u Válvula de compuerta de cierre estanco, para abastecimiento de agua, de 120mm. de
diámetro, cuerpo de fundición, presión de trabajo de 12 atm, incluso accesorios (teflón y
cuadradillo de maniobra de 30x30mm), colocada en registro.

(Mano de obra)
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 2,336 h 13,320 31,12

(Materiales)
PIFV19f Valv cmpta ø90 1,000 u 166,336 166,34

(Resto obra) 5,92
Total 203,380

3% Costes indirectos 6,10

209,48

5.6 u Boca de incendios (en acerado) Racor, se dispondrá en una arqueta tipo Barcelona; de 1
entrada y 1 salida de DN-80 mm., material de fundición, con tapa de registro con pintura
epoxi color rojo, totalmente instalado.

(Mano de obra)
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 5,269 h 13,320 70,18
MOOF11a Especialista fontanería 5,275 h 11,670 61,56

(Materiales)
PIPI20bd Boca de incendios (en acerado) Racor, se… 1,000 u 134,115 134,12

(Resto obra) 5,32
Total 271,180

3% Costes indirectos 8,14

279,32

5.7 u Desinfección de tuberia de agua potable antes de su puesta e servicio, de toda la
instalación del proyecto (tres calles), con todas sus comprobaciones, totalmente preparada
para el suministro.

(Medios auxiliares)
DESINF. Desinfecciónde tuberia de agua potable 1,000 u 542,364 542,36

Total 542,364
3% Costes indirectos 16,27

558,63

6 ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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6.1 ml Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC rígido de
diámetro 90mm, colocados en zanja, sin cablear, con alambre guía, colocados en zanja
sobre cama de gravilla según normas de la compañía, y relleno total de la zanja con tierra
apisonada procedente de excavación y banda de señalización.

(Medios auxiliares)
tub Tubo rigido PVC 110mm 2,000 ml 2,607 5,21

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,038 h 14,710 0,56
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,010 h 13,700 0,14

(Materiales)
PBPC.1… H 15 blanda tamaño máximo 40 IIa 0,075 m3 144,024 10,80

(Resto obra) 0,33
Total 17,040

3% Costes indirectos 0,51

17,55

6.2 u Tubo bajada aéreo a subterráneo, Baja Tensión/Alumbrado público, colocado en cruce de
calle, formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro indicado en los planos de
proyecto(ø90-110mm), sin cablear, colocados en zanja sobre cama de gravilla y relleno total
de la zanja con tierra apisonada procedente de excavación y banda de señalización.

(Medios auxiliares)
tubobaj… Tubo bajada aéreo a subterráneo Baja Ten… 1,000 u 41,487 41,49

Total 41,487
3% Costes indirectos 1,24

42,73

6.3 ml Refuerzo en tuberia de alumbrado, en cruces de calle, mediante recubrimiento de
hormigón en masa de resistencia característica 20 N/mm2, (HM 20/B/20/IIa), de consistencia
blanda y tamaño máximo 20 mm., en exposición normal (IIa), medido el volumen a
excavación teórica llena.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,123 h 14,710 1,81
MOOA11a Peón especializado construcción 0,123 h 13,790 1,70
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,282 h 13,700 3,86

(Maquinaria)
MMMA2… Hormigonera diesel 0,138 h 2,855 0,39

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,027 m3 1,372 0,04
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,034 t 92,704 3,15
PBRA.1… Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,077 t 8,588 0,66
PBRG.1… Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,149 t 6,784 1,01

(Resto obra) 0,23
Total 12,850

3% Costes indirectos 0,39

13,24

7 TELEFONIA
7.1 u Conexión de la red de telefonia existente con la red a ejecutar, con todos los trabajos,

accesorios necesarios, totalmente terminado.

(Medios auxiliares)
V7 Conexión telefonia 1,000 u 271,176 271,18

Total 271,176
3% Costes indirectos 8,13

279,31

Cuadro de precios nº 2
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7.2 m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm.,
sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con
hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 30x73 cm., sin
incluir relleno de tierras.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,175 h 14,710 2,57
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,093 h 13,700 1,27

(Materiales)
PBPC.1… H 15 blanda tamaño máximo 20 IIa 0,085 m3 133,098 11,31
PIEC16aic Tubo rig PVC aboc ø63 40%acc 4,000 m 1,029 4,12

(Resto obra) 0,39
Total 19,660

3% Costes indirectos 0,59

20,25

7.3 u Transporte de tubos y materiales proporcionados por telefonica desde almacén a pie de
obra.

(Medios auxiliares)
P52 Transporte de tubos 1,000 u 98,690 98,69

Total 98,690
3% Costes indirectos 2,96

101,65

8 FIRMES Y PAVIMENTOS
8.1 m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 12 cm. reforzada con

malla electrosoldada ME 15x30 a diámetro 6-6 B 500 S colocado sobre terreno limpio y
compactado a mano extendido mediante reglado y acabado ruleteado.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,138 h 14,710 2,03
MOOA11a Peón especializado construcción 0,138 h 13,790 1,90
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,161 h 13,700 2,21

(Maquinaria)
MMMA2… Hormigonera diesel 0,138 h 2,855 0,39

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,027 m3 1,372 0,04
PBAC.2ab CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 t 105,617 0,11
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,029 t 92,704 2,69
PBRA.1… Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,078 t 8,588 0,67
PBRG.1… Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,152 t 6,784 1,03
PEAM.3… Mallazo ME 15x30 ø 6-6 1,000 m2 1,116 1,12

(Resto obra) 0,23
Total 12,420

3% Costes indirectos 0,37

12,79
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8.2 m Rigola de hormigón de 7x20x40 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero
de cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,194 h 14,710 2,85
MOOA11a Peón especializado construcción 0,006 h 13,790 0,08
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,246 h 13,700 3,37

(Maquinaria)
MMMA2… Hormigonera diesel 0,029 h 2,855 0,08

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,008 m3 1,372 0,01
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,001 t 150,153 0,15
PBAC.2ab CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 t 105,617 0,11
PBAC.2da CEM II/A-P 42.5 R granel 0,006 t 92,704 0,56
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,005 t 14,631 0,07
PBRA.1… Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,016 t 8,588 0,14
PBRG.1… Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,032 t 6,784 0,22
PUVA1… Rigola hormigón 7x20x40 gs 2,500 u 0,971 2,43

(Resto obra) 0,13
Total 10,200

3% Costes indirectos 0,31

10,51

8.3 m2 Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectangular 20x10x5 cm., en color gris,
colocados sobre solera de hormigón y capa de mortero de agarre de 2 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según
NTE/RSR-17.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,337 h 14,710 4,96
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,441 h 13,700 6,04

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,008 m3 1,372 0,01
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,010 t 150,153 1,50
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,050 t 14,631 0,73
PUVC.3ea Ado H rect 20x10x6 gris 1,050 m2 10,992 11,54

(Resto obra) 0,32
Total 25,100

3% Costes indirectos 0,75

25,85

8.4 m2 Pavimento con adoquines cerámicos de forma rectangular 20x10x5 cm, en color rojo,
colocados sobre solera de hormigón y sobre capa de mortero de agarre de 2 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según
NTE/RSR-17.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,420 h 14,710 6,18
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,527 h 13,700 7,22

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,008 m3 1,372 0,01
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,010 t 150,153 1,50
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,050 t 14,631 0,73
PUVC.5… Adq cerámico 6x10x20 rj 50,000 u 0,383 19,15

(Resto obra) 0,42
Total 35,210

3% Costes indirectos 1,06

36,27
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Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS DEL CA… Página 10



8.5 m Bordillo rebajado barbacana de hormigón según detalle de proyecto para acceso de
minusvalidos, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado
con mortero de cemento M-5.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,203 h 14,710 2,99
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,241 h 13,700 3,30

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,003 m3 1,372 0,00
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,002 t 150,153 0,30
PBPC1… HNE-15 blanda TM 20 0,040 m3 77,564 3,10
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,018 t 14,631 0,26
PUVA.9w Bordillo hormigón reba 22x20x100 1,000 u 5,948 5,95

(Resto obra) 0,40
Total 16,300

3% Costes indirectos 0,49

16,79

8.6 m2 Pavimento con bladosas hidraulica para uso exterior, color y dimensiones similar al
existente, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero
de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, eliminación de restos, cortes y limpieza, según NTE/RSR-6.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,261 h 14,710 3,84
MOOA11a Peón especializado construcción 0,003 h 13,790 0,04
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,334 h 13,700 4,58

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,006 m3 1,372 0,01
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,005 t 150,153 0,75
PBAC.2ab CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 t 105,617 0,11
PBAI12a Mezcla colorante-cemento 0,500 kg 0,733 0,37
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,067 t 14,631 0,98
PRRT3… Bald trz rvl 40x40os ext 1,050 m2 10,769 11,31

(Resto obra) 0,42
Total 22,410

3% Costes indirectos 0,67

23,08

8.7 m2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas decorativas, diversos modelos, de 40x40
cm. o 20x20cm a elegir, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,485 h 14,710 7,13
MOOA11a Peón especializado construcción 0,005 h 13,790 0,07
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,319 h 13,700 4,37

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,006 m3 1,372 0,01
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,005 t 150,153 0,75
PBAC.2ab CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 t 105,617 0,11
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,067 t 14,631 0,98
PUVP.1ad Baldosa hidr dec-40x40 gs 1,050 m2 8,834 9,28

(Resto obra) 0,48
Total 23,180

3% Costes indirectos 0,70

23,88
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8.8 m2 Pavimento con baldosa táctiles prefabricadas de hormigón, modelo botones, color rojo de
20x20x2.5 cm., resistentes al desgaste y bajo deslizamiento, tomadas con mortero de
cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,575 h 14,710 8,46
MOOA11a Peón especializado construcción 0,005 h 13,790 0,07
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,367 h 13,700 5,03

(Materiales)
PBAA.1a Agua 0,006 m3 1,372 0,01
PBAC.2aa CEM II/A-P 32.5 R granel 0,005 t 150,153 0,75
PBAC.2ab CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 t 105,617 0,11
PBRA.1… Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,067 t 14,631 0,98
PUVP.1aa Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 1,050 m2 7,000 7,35

(Resto obra) 0,49
Total 23,250

3% Costes indirectos 0,70

23,95

8.9 u Trabajos para ejecución de rampa para acceso de minusvalidos y/o en distintas calles, solo
ejecución de pendientes y ayudas, sin materiales.

(Medios auxiliares)
P47 Acceso minusvalidos 1,000 u 135,570 135,57

Total 135,570
3% Costes indirectos 4,07

139,64

9 VARIOS
9.1 u Papelera con cesto de dimensiones 380x180x400 mm. de acero inoxidable, cónica, con

soporte de 90 cm. de altura, de acero de 20 litros de capacidad, colocada en pared con
abrazaderas de garras a juego.

(Mano de obra)
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,352 h 14,710 5,18
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,354 h 13,700 4,85

(Materiales)
PUSM.2… Papelera 380x180x400 a esm 1,000 u 102,440 102,44
PUSM.3b Abrazadera espl báculo p/pplr 1,000 u 23,212 23,21

(Resto obra) 2,71
Total 138,390

3% Costes indirectos 4,15

142,54

9.2 u Colocación de señales de tráfico, triangular, de prohibición, obligación, octogonal de stop,
informativa de servicios complementarios, según normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

(Medios auxiliares)
V1 Colocación de señales 1,000 u 151,227 151,23

Total 151,227
3% Costes indirectos 4,53

155,76

10 SEGURIDAD Y SALUD
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10.1 u Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra de acuerdo con el Estudio
Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este fin.

(Medios auxiliares)
V2 Seguridad y salud 1,000 u 639,282 639,28

Total 639,282
3% Costes indirectos 19,18

658,46

11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.1 u Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos

en obras de construcción y/o demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con gestión de residuos
y cánon de vertido.

(Medios auxiliares)
GESTR… Gestión de Residuos 1,000 u 455,078 455,08

Total 455,078
3% Costes indirectos 13,65

468,73

Potries, abril de 2018
Los arquitectos

Francesc Boscà     Joaquim Egea
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1.1 M2 Demolición de pavimentos e instalaciones existentes, con la precaución de NO TOCAR la linea
existente de media tensión en la calle Sant Joan Bautiste, formados por aceras con pavimento
con baldosas hidráulicas y pavimento asfáltico, incluso levantamiento de bordillo, realizado
con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero (con recuperación de las trapas
de instalaciones).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,95 286,95C/ del Cup

286,95 286,95

Total m2  ......: 286,95

1.2 Ml Desmontaje de toda la instalación existente de agua de fibrocemento con amianto,
plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos, con medios y equipos adecuados, y
carga mecánica del material desmontado sobre camión y transporte de elementos de
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos y canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de la demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,12 77,12C/ del Cup

77,12 77,12

Total ml  ......: 77,12

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios,
con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos, carga directa y transporte a vertedero, según NTE/ADV-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,95 0,32 91,82C/ del Cup

91,82 91,82

Total m3  ......: 91,82

2.2 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, carga
y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C/ del Cup

1 51,15 0,35 1,50 26,85clavegueram
8 6,00 0,25 1,00 12,00acometidas clav.
1 50,20 0,30 1,50 22,59pluvials
1 77,12 0,30 0,90 20,82aigua potable
1 77,17 0,30 0,90 20,84enllumenat
1 76,90 0,45 0,90 31,14telefonia

134,24 134,24

Total m3  ......: 134,24

2.3 M3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluiso carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,00 1,00 1,80 9,00C/ del Cup

9,00 9,00

Total m3  ......: 9,00

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Ud Arqueta de registro para acometida de abastecimiento de agua y contador en acera, de
polipropileno, de dimensiones interiores 35x35 cm. y 50 cm. de altura, sobre solera de
hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós, tapa y marco de
fundición recuperados de los existentes, según normalización de elementos de
abastecimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00C/ del Cup

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00

3.2 U Arqueta de registro para acometida de abastecimiento de agua en fachada, de dimensiones
interiores 16x16 cm. y 20 cm. de altura, realizada con fábrica de ladrillo gafa de 1/2 pie de
espesor recibidos con mortero M-80a (1:4) y enfoscada con mortero de cemento hidrófugo por
ambos lados y bruñido interior, sobre solera de hormigón HM 15/B/20/IIa, tapa y marco de
fundición, según normalización de elementos de abastecimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00C/ del Cup

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00

3.3 U Registro para valvulas, con tubo de PVC de DN-90 PN10 y 90 cm. de altura aproximadamente,
incluso excavación, refuerzo perimetral superior con hormigón HM-15 y 15cm de espesor, tapa
y marco de fundición dúctil de 28x31x18 cm., según detalles de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00C/ del Cup

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

3.4 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de polipropileno, de dimensiones exteriores
40x40x55 sobre solera de hormigón en masa, marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00C/ del Cup

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00

3.5 U Arqueta de registro para telefonia, tipo M, de polipropileno, de dimensiones exteriores
40x40x55 sobre solera de hormigón en masa, marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00C/ del Cup

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

3.6 U Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm. de profundidad, realizado con anillos
prefabricados de hormigón HM 15/B/20/IIa de 100 cm. de diámetro interior y 50 cm. de altura,
con una resistencia al aplastamiento de 3000 kp/m2 y un cono superior prefabricado de
hormigón en masa de 62.5 cm. de diámetro, para unión por junta rígida machihembrada,
incluso solera de hormigón en masa HM 10 de 20 cm. de espesor, pates de acero galvanizado
de 25x31.5 cm., cada 30 cm., marco y tapa de fundición de 62.5 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00C/ del Cup

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00

3.7 U Imbornal de hormigón, no sifónico. Con reja de fundición pintada con pintura bituminosa.
Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo
de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00C/ del Cup

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición
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3.8 U Cambio de posición y conexión de imbornal existente, totalmente instalado y conectado a la
nueva red.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M Conducción realizada con tubo de PVC rígido corrugado, de sección circular, para
saneamiento, de 300 mm. de diámetro, unión por copa, con junta elástica, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C/ del Cup

1 51,15 51,15clavegueram
1 50,20 50,20pluvials

101,35 101,35

Total m  ......: 101,35

4.2 U Acometida domiciliaria de saneamiento, desde la red general y a una distancia máxima de 5 m.,
con tubo de PVC rígido corrugado de 20 cm de diámetro, incluso refuerzo da la tubería con
hormigón en masa de HM 15 si fuera necesario, colocada en zanja sobre cama de gravilla,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con gravilla, relleno
posterior y banda de señalización, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación de la zanja, totalmente colocada según detalle de proyecto; tubo de registro,
tapa, accesorios de conexión y montaje, totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00C/ del Cup

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

4.3 U Conexión de saneamiento a la red general del municipio, a pozo existente, para enganche del
nuevo tramo de red, con canalización de PVC corrugado (no incluida en este precio), todos los
trabajos necesarios, accesorios, y reposición del pavimento existente a su estado original,
totalmente terminado.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 U Trabajos e instalación de suministro de agua provisional hasta que finalice la obra, con todos
los trabajos necesarios, conexiones, etc.

Total u  ......: 1,00

5.2 U Conexión a la red de agua potable existente, para enganche del nuevo tramo de red, con todos
los trabajos necesarios, accesorios, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00C/ del Cup

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

5.3 M. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con gravilla, relleno posterior y
banda de señalización, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,12 77,12C/ del Cup

77,12 77,12

Total m.  ......: 77,12

5.4 U Acometida de agua desde la red general, a una distancia máxima de 1 m., con tubo de
polietileno de 32 mm, collarín de toma 2 o 3 según tipo de tuberia y llave de compuerta manual,
en arqueta de registro (no incluida en este precio), incluso accesorios de conexión y montaje,
instalada, comprobada, según NTE-IFA-1/2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00C/ del Cup

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00

5.5 U Válvula de compuerta de cierre estanco, para abastecimiento de agua, de 120mm. de diámetro,
cuerpo de fundición, presión de trabajo de 12 atm, incluso accesorios (teflón y cuadradillo de
maniobra de 30x30mm), colocada en registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00C/ del Cup

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

5.6 U Boca de incendios (en acerado) Racor, se dispondrá en una arqueta tipo Barcelona; de 1
entrada y 1 salida de DN-80 mm., material de fundición, con tapa de registro con pintura epoxi
color rojo, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00C/ del Cup

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

5.7 U Desinfección de tuberia de agua potable antes de su puesta e servicio, de toda la instalación
del proyecto (tres calles), con todas sus comprobaciones, totalmente preparada para el
suministro.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 5 RED DE AGUA POTABLE
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6.1 Ml Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC rígido de
diámetro 90mm, colocados en zanja, sin cablear, con alambre guía, colocados en zanja sobre
cama de gravilla según normas de la compañía, y relleno total de la zanja con tierra apisonada
procedente de excavación y banda de señalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,17 77,17C/ del Cup

77,17 77,17

Total ml  ......: 77,17

6.2 U Tubo bajada aéreo a subterráneo, Baja Tensión/Alumbrado público, colocado en cruce de
calle, formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro indicado en los planos de
proyecto(ø90-110mm), sin cablear, colocados en zanja sobre cama de gravilla y relleno total de
la zanja con tierra apisonada procedente de excavación y banda de señalización.

Total u  ......: 4,00

Presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 U Conexión de la red de telefonia existente con la red a ejecutar, con todos los trabajos,
accesorios necesarios, totalmente terminado.

Total u  ......: 1,00

7.2 M Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin
cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón
HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 30x73 cm., sin incluir relleno
de tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 76,90 76,90C/ del Cup

76,90 76,90

Total m  ......: 76,90

7.3 U Transporte de tubos y materiales proporcionados por telefonica desde almacén a pie de obra.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 7 TELEFONIA
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 M2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 12 cm. reforzada con malla
electrosoldada ME 15x30 a diámetro 6-6 B 500 S colocado sobre terreno limpio y compactado a
mano extendido mediante reglado y acabado ruleteado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,95 286,95C/ del Cup

286,95 286,95

Total m2  ......: 286,95

8.2 M Rigola de hormigón de 7x20x40 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de
cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 166,66 166,66C/ del Cup

166,66 166,66

Total m  ......: 166,66

8.3 M2 Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectangular 20x10x5 cm., en color gris,
colocados sobre solera de hormigón y capa de mortero de agarre de 2 cm de espesor, incluso
relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 132,45 132,45C/ del Cup

132,45 132,45

Total m2  ......: 132,45

8.4 M2 Pavimento con adoquines cerámicos de forma rectangular 20x10x5 cm, en color rojo,
colocados sobre solera de hormigón y sobre capa de mortero de agarre de 2 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,90 110,90C/ del Cup

110,90 110,90

Total m2  ......: 110,90

8.5 M Bordillo rebajado barbacana de hormigón según detalle de proyecto para acceso de
minusvalidos, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con
mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,70 9,70C/ del Cup

9,70 9,70

Total m  ......: 9,70

8.6 M2 Pavimento con bladosas hidraulica para uso exterior, color y dimensiones similar al existente,
colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos, cortes y limpieza, según NTE/RSR-6.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,90 4,90C/ del Cup

4,90 4,90

Total m2  ......: 4,90

8.7 M2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas decorativas, diversos modelos, de 40x40 cm.
o 20x20cm a elegir, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,25 1,25C/ del Cup

1,25 1,25

Total m2  ......: 1,25

8.8 M2 Pavimento con baldosa táctiles prefabricadas de hormigón, modelo botones, color rojo de
20x20x2.5 cm., resistentes al desgaste y bajo deslizamiento, tomadas con mortero de cemento
M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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1 1,00 1,00C/ del Cup
1,00 1,00

Total m2  ......: 1,00

8.9 U Trabajos para ejecución de rampa para acceso de minusvalidos y/o en distintas calles, solo
ejecución de pendientes y ayudas, sin materiales.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS
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SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS DEL CARRER DEL CUP. POTRI… Página 10



9.1 U Papelera con cesto de dimensiones 380x180x400 mm. de acero inoxidable, cónica, con soporte
de 90 cm. de altura, de acero de 20 litros de capacidad, colocada en pared con abrazaderas de
garras a juego.

Total u  ......: 2,00

9.2 U Colocación de señales de tráfico, triangular, de prohibición, obligación, octogonal de stop,
informativa de servicios complementarios, según normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 9 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 U Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra de acuerdo con el Estudio Básico
de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este fin.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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11.1 U Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con gestión de residuos y
cánon de vertido.

Total u  ......: 1,00

Potries, abril de 2018
Los arquitectos

Francesc Boscà i Mayans   Joaquim Egea i Martínez

Presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.1 M2 Demolición de pavimentos e instalaciones existentes, con la precaución de NO TOCAR la
linea existente de media tensión en la calle Sant Joan Bautiste, formados por aceras con
pavimento con baldosas hidráulicas y pavimento asfáltico, incluso levantamiento de
bordillo, realizado con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero (con
recuperación de las trapas de instalaciones).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,95 286,95C/ del Cup

286,95 286,95

Total m2  ......: 286,95 14,55 4.175,12

1.2 Ml Desmontaje de toda la instalación existente de agua de fibrocemento con amianto,
plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos, con medios y equipos adecuados, y
carga mecánica del material desmontado sobre camión y transporte de elementos de
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos y canon de vertido por entrega a gestor
autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes
de la demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,12 77,12C/ del Cup

77,12 77,12

Total ml  ......: 77,12 9,77 753,46

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 4.928,58

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos
medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, limpieza y extración de restos, carga directa y transporte a vertedero, según
NTE/ADV-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,95 0,32 91,82C/ del Cup

91,82 91,82

Total m3  ......: 91,82 12,42 1.140,40

2.2 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes,
carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C/ del Cup

1 51,15 0,35 1,50 26,85clavegueram
8 6,00 0,25 1,00 12,00acometidas clav.
1 50,20 0,30 1,50 22,59pluvials
1 77,12 0,30 0,90 20,82aigua potable
1 77,17 0,30 0,90 20,84enllumenat
1 76,90 0,45 0,90 31,14telefonia

134,24 134,24

Total m3  ......: 134,24 14,38 1.930,37

2.3 M3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, incluiso carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,00 1,00 1,80 9,00C/ del Cup

9,00 9,00

Total m3  ......: 9,00 14,40 129,60

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 3.200,37

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Arqueta de registro para acometida de abastecimiento de agua y contador en acera, de
polipropileno, de dimensiones interiores 35x35 cm. y 50 cm. de altura, sobre solera de
hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós, tapa y marco
de fundición recuperados de los existentes, según normalización de elementos de
abastecimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00C/ del Cup

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 103,03 309,09

3.2 U Arqueta de registro para acometida de abastecimiento de agua en fachada, de dimensiones
interiores 16x16 cm. y 20 cm. de altura, realizada con fábrica de ladrillo gafa de 1/2 pie de
espesor recibidos con mortero M-80a (1:4) y enfoscada con mortero de cemento hidrófugo
por ambos lados y bruñido interior, sobre solera de hormigón HM 15/B/20/IIa, tapa y marco
de fundición, según normalización de elementos de abastecimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00C/ del Cup

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 55,84 335,04

3.3 U Registro para valvulas, con tubo de PVC de DN-90 PN10 y 90 cm. de altura
aproximadamente, incluso excavación, refuerzo perimetral superior con hormigón HM-15 y
15cm de espesor, tapa y marco de fundición dúctil de 28x31x18 cm., según detalles de
proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00C/ del Cup

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 167,57 670,28

3.4 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de polipropileno, de dimensiones exteriores
40x40x55 sobre solera de hormigón en masa, marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00C/ del Cup

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 118,77 593,85

3.5 U Arqueta de registro para telefonia, tipo M, de polipropileno, de dimensiones exteriores
40x40x55 sobre solera de hormigón en masa, marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00C/ del Cup

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 202,51 810,04

3.6 U Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm. de profundidad, realizado con anillos
prefabricados de hormigón HM 15/B/20/IIa de 100 cm. de diámetro interior y 50 cm. de altura,
con una resistencia al aplastamiento de 3000 kp/m2 y un cono superior prefabricado de
hormigón en masa de 62.5 cm. de diámetro, para unión por junta rígida machihembrada,
incluso solera de hormigón en masa HM 10 de 20 cm. de espesor, pates de acero
galvanizado de 25x31.5 cm., cada 30 cm., marco y tapa de fundición de 62.5 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00C/ del Cup

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 628,45 3.142,25

3.7 U Imbornal de hormigón, no sifónico. Con reja de fundición pintada con pintura bituminosa.
Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00C/ del Cup

4,00 4,00

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total u  ......: 4,00 118,69 474,76

3.8 U Cambio de posición y conexión de imbornal existente, totalmente instalado y conectado a la
nueva red.

Total u  ......: 1,00 34,22 34,22

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA : 6.369,53

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M Conducción realizada con tubo de PVC rígido corrugado, de sección circular, para
saneamiento, de 300 mm. de diámetro, unión por copa, con junta elástica, incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,
suministrado en piezas de 6 m. de longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C/ del Cup

1 51,15 51,15clavegueram
1 50,20 50,20pluvials

101,35 101,35

Total m  ......: 101,35 27,76 2.813,48

4.2 U Acometida domiciliaria de saneamiento, desde la red general y a una distancia máxima de 5
m., con tubo de PVC rígido corrugado de 20 cm de diámetro, incluso refuerzo da la tubería
con hormigón en masa de HM 15 si fuera necesario, colocada en zanja sobre cama de
gravilla, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con gravilla,
relleno posterior y banda de señalización, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación de la zanja, totalmente colocada según detalle de proyecto; tubo de
registro, tapa, accesorios de conexión y montaje, totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00C/ del Cup

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 139,64 1.117,12

4.3 U Conexión de saneamiento a la red general del municipio, a pozo existente, para enganche
del nuevo tramo de red, con canalización de PVC corrugado (no incluida en este precio),
todos los trabajos necesarios, accesorios, y reposición del pavimento existente a su estado
original, totalmente terminado.

Total u  ......: 1,00 349,19 349,19

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES : 4.279,79

Presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Trabajos e instalación de suministro de agua provisional hasta que finalice la obra, con
todos los trabajos necesarios, conexiones, etc.

Total u  ......: 1,00 931,37 931,37

5.2 U Conexión a la red de agua potable existente, para enganche del nuevo tramo de red, con
todos los trabajos necesarios, accesorios, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00C/ del Cup

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 279,31 279,31

5.3 M. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con gravilla, relleno posterior y
banda de señalización, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,12 77,12C/ del Cup

77,12 77,12

Total m.  ......: 77,12 19,59 1.510,78

5.4 U Acometida de agua desde la red general, a una distancia máxima de 1 m., con tubo de
polietileno de 32 mm, collarín de toma 2 o 3 según tipo de tuberia y llave de compuerta
manual, en arqueta de registro (no incluida en este precio), incluso accesorios de conexión
y montaje, instalada, comprobada, según NTE-IFA-1/2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00C/ del Cup

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 230,42 2.073,78

5.5 U Válvula de compuerta de cierre estanco, para abastecimiento de agua, de 120mm. de
diámetro, cuerpo de fundición, presión de trabajo de 12 atm, incluso accesorios (teflón y
cuadradillo de maniobra de 30x30mm), colocada en registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00C/ del Cup

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 209,48 837,92

5.6 U Boca de incendios (en acerado) Racor, se dispondrá en una arqueta tipo Barcelona; de 1
entrada y 1 salida de DN-80 mm., material de fundición, con tapa de registro con pintura
epoxi color rojo, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00C/ del Cup

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 279,32 558,64

5.7 U Desinfección de tuberia de agua potable antes de su puesta e servicio, de toda la instalación
del proyecto (tres calles), con todas sus comprobaciones, totalmente preparada para el
suministro.

Total u  ......: 1,00 558,63 558,63

Total presupuesto parcial nº 5 RED DE AGUA POTABLE : 6.750,43

Presupuesto parcial nº 5 RED DE AGUA POTABLE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ml Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC rígido de
diámetro 90mm, colocados en zanja, sin cablear, con alambre guía, colocados en zanja
sobre cama de gravilla según normas de la compañía, y relleno total de la zanja con tierra
apisonada procedente de excavación y banda de señalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,17 77,17C/ del Cup

77,17 77,17

Total ml  ......: 77,17 17,55 1.354,33

6.2 U Tubo bajada aéreo a subterráneo, Baja Tensión/Alumbrado público, colocado en cruce de
calle, formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro indicado en los planos de
proyecto(ø90-110mm), sin cablear, colocados en zanja sobre cama de gravilla y relleno total
de la zanja con tierra apisonada procedente de excavación y banda de señalización.

Total u  ......: 4,00 42,73 170,92

Total presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN : 1.525,25

Presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 U Conexión de la red de telefonia existente con la red a ejecutar, con todos los trabajos,
accesorios necesarios, totalmente terminado.

Total u  ......: 1,00 279,31 279,31

7.2 M Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm.,
sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con
hormigón HM 15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 30x73 cm., sin
incluir relleno de tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 76,90 76,90C/ del Cup

76,90 76,90

Total m  ......: 76,90 20,25 1.557,23

7.3 U Transporte de tubos y materiales proporcionados por telefonica desde almacén a pie de
obra.

Total u  ......: 1,00 101,65 101,65

Total presupuesto parcial nº 7 TELEFONIA : 1.938,19

Presupuesto parcial nº 7 TELEFONIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 12 cm. reforzada con malla
electrosoldada ME 15x30 a diámetro 6-6 B 500 S colocado sobre terreno limpio y
compactado a mano extendido mediante reglado y acabado ruleteado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,95 286,95C/ del Cup

286,95 286,95

Total m2  ......: 286,95 12,79 3.670,09

8.2 M Rigola de hormigón de 7x20x40 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de
cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 166,66 166,66C/ del Cup

166,66 166,66

Total m  ......: 166,66 10,51 1.751,60

8.3 M2 Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectangular 20x10x5 cm., en color gris,
colocados sobre solera de hormigón y capa de mortero de agarre de 2 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según
NTE/RSR-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 132,45 132,45C/ del Cup

132,45 132,45

Total m2  ......: 132,45 25,85 3.423,83

8.4 M2 Pavimento con adoquines cerámicos de forma rectangular 20x10x5 cm, en color rojo,
colocados sobre solera de hormigón y sobre capa de mortero de agarre de 2 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria, según
NTE/RSR-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,90 110,90C/ del Cup

110,90 110,90

Total m2  ......: 110,90 36,27 4.022,34

8.5 M Bordillo rebajado barbacana de hormigón según detalle de proyecto para acceso de
minusvalidos, sobre lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado
con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,70 9,70C/ del Cup

9,70 9,70

Total m  ......: 9,70 16,79 162,86

8.6 M2 Pavimento con bladosas hidraulica para uso exterior, color y dimensiones similar al
existente, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero
de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, eliminación de restos, cortes y limpieza, según NTE/RSR-6.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,90 4,90C/ del Cup

4,90 4,90

Total m2  ......: 4,90 23,08 113,09

8.7 M2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas decorativas, diversos modelos, de 40x40
cm. o 20x20cm a elegir, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,25 1,25C/ del Cup

1,25 1,25

Total m2  ......: 1,25 23,88 29,85

8.8 M2 Pavimento con baldosa táctiles prefabricadas de hormigón, modelo botones, color rojo de
20x20x2.5 cm., resistentes al desgaste y bajo deslizamiento, tomadas con mortero de
cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

Presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00C/ del Cup

1,00 1,00

Total m2  ......: 1,00 23,95 23,95

8.9 U Trabajos para ejecución de rampa para acceso de minusvalidos y/o en distintas calles, solo
ejecución de pendientes y ayudas, sin materiales.

Total u  ......: 1,00 139,64 139,64

Total presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS : 13.337,25

Presupuesto parcial nº 8 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 U Papelera con cesto de dimensiones 380x180x400 mm. de acero inoxidable, cónica, con
soporte de 90 cm. de altura, de acero de 20 litros de capacidad, colocada en pared con
abrazaderas de garras a juego.

Total u  ......: 2,00 142,54 285,08

9.2 U Colocación de señales de tráfico, triangular, de prohibición, obligación, octogonal de stop,
informativa de servicios complementarios, según normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Total u  ......: 1,00 155,76 155,76

Total presupuesto parcial nº 9 VARIOS : 440,84

Presupuesto parcial nº 9 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 U Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra de acuerdo con el Estudio
Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este fin.

Total u  ......: 1,00 658,46 658,46

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD : 658,46

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 U Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con gestión de
residuos y cánon de vertido.

Total u  ......: 1,00 468,73 468,73

Total presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS : 468,73

Presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 4.928,58
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.200,37
3 ALBAÑILERIA 6.369,53
4 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 4.279,79
5 RED DE AGUA POTABLE 6.750,43
6 ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN 1.525,25
7 TELEFONIA 1.938,19
8 FIRMES Y PAVIMENTOS 13.337,25
9 VARIOS 440,84
10 SEGURIDAD Y SALUD 658,46
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 468,73

Total .........: 43.897,42

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Potries, abril de 2018
Los arquitectos

Francesc Boscà i Mayans   Joaquim Egea i Martínez
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 Proyecto: SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCIMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS DEL CARRER DEL 
CUP. POTRIES 

 

 Capítulo Importe 

 

 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 4.928,58 

 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 3.200,37 
 3 ALBAÑILERIA. 6.369,53 
 4 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 4.279,79 
 5 RED DE AGUA POTABLE. 6.750,43 
 6 ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN. 1.525,25 
 7 TELEFONIA. 1.938,19 
 8 FIRMES Y PAVIMENTOS. 13.337,25 
 9 VARIOS. 440,84 
 10 SEGURIDAD Y SALUD. 658,46 
 11 GESTIÓN DE RESIDUOS. 468,73 
  

Presupuesto de ejecución material 43.897,42
 

 13% de gastos generales 5.706,66 
 6% de beneficio industrial 2.633,85 
  

Presupuesto base de licitación 52.237,93
 

 21%  I.V.A.  10.969,96  
 Importe de adjudicación  63.207,89  

       
 Asciende el importe de adjudicación a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 

       
 Potries, abril de 2018 

Los arquitectos 
 
 
 
 

Francesc Boscà i Mayans   Joaquim Egea i Martínez 
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1. MEMÒRIA: 
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

Aquest E studi Bàsi c d e Seguretat i Salut esta bleix, durant la  con strucció de l'o bra, l es 
previsions r especte a  pr evenció de  r iscos i a ccidents profe ssionals, així com  els servei s sanita ris 
comuns als treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a la/s empresa/s contractista/s per a dur a terme 
les seues obligacions en el camp de la preven ció de riscos professio nals facilitant el seu 
desenrotllament davall el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, d'a cord amb  el Reial Decret 1 627 d e 2 4 d' Octubre de 1997 que e stableix le s di sposicions 
mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
 
1.2.1. PROBLEMÀTICA DEL SOLAR I SITUACIÓ. 
 

Es redacta el projecte per a millorar les infraestructures urbanes; xarxa d'aigua potable, xarxa 
d'evacuació d'aigües residuals i pluvia ls, telefonia, enllumenat públic, pavimentació de voreres i vies 
urbanes, eliminació de barreres arquitectòniques, així com la dotació de nou equipament urbà en una 
zona de la poblacio, carrer Del Cup de la localitat de Potries. 

Sense dubte, lo mes important, ja que afecta a la salud de la població, es la substitucio de la 
canonada de aigua potable, de fibrociment, per una de més secció i de polietilé.  

L'objectiu previst, serà executar les següents obres d'urbanització: 
- Una nova xarxa d'aigües pluvials i substitució de la xarxa d'aigües residuals, al ser aquesta 

insuficient i trobar-se en mal estat. 
- Execució d'embornals. 
- Escomeses a la xarxa d'aigües residuals. 
- Re posició de vore res i pavimentat dels carrers afectats. Eliminació  de barre res 

arquitectòniques i peatonalització de dits carrers. 
- Reposició de la xarxa de submini strament d'aigua potable afectada i substitució de la xarxa 

existent. 
- Instal·lació de xarxa de telefonia. 
- Creuaments per l’enllumenat públic, energia electrica i telefonia. 
El fi perse guit és dime nsionar adequadament el s servicis u rbans existe nts, dotar d 'aquells 

que no existixen en l'actualitat i millorar l'aspecte urbà del centre històric peatonalitzant-lo i eliminant 
les barreres arquitectòniques. 

 
Per tracta r-se d'una o bra el pressu post d'execuc ió del qual ma terial és infe rior a 450.7 60 

euros i menys de 20 t reballadors treballant simultàniament en esta, i en compliment de l 'article 4 del 
Reial Decret 1.627/1.99 7 de 24 d'o ctubre, es p rocedeix a l'elabo ració del se güent Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
1.2.2. DADES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: 
 
Pressupost: El pressupost d'Execució Material ascendeix a la quantitat de quaranta-tres mil vuit-cents 
noranta-set euros amb quaranta-dos cèntims, 43.897,42 € (Inclòs el capítol de  Seguretat i Salut que 
ascendeix a  658,46 €). 

Termini d'Execució: El termini d'execució previst des de la iniciació fins a la seua terminació completa 
és de 4 mesos. 

Autors del Projecte: Els Arquitectes D. Joaquim Egea i Martínez i D. Francesc Boscà i Mayans. 

Promotor: EXCM. AJUNTAMENT DE POTRIES. 

Personal previst: Donades les característiques de l' obra, es preveu un n ombre màxim en esta de 4 
operaris. 
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1.2.3. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'autor de l'E studi Bàsic de Seguretat i Salut és l'Arquitecte:  D. Francesc Boscà i May ans, 
amb domicili professional en C/ M etge Grau núm.7, 1r, 2a, a Tavernes de la Valldigna – València. 
Tel. 96.282.06.61 – 96.282.25.47 
 
 
1.2.4. CENTRES ASSISTENCIALS MÉS PRÒXIMS DE L'OBRA. 
 

 Emergències: Telèfon: 112 
 Hospital “FRANCESC DE BORJA”, Avda. De la Medicina nº 6. Gandia - Valencia.   
 Centro de Salud Comunitaria. Duc Carles Borja s/n. Telf. 962 869 611/ 962 862 749. Gandia. 

Valencia. 
 
 

1.2.5. PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS. 
 
Per a  ga rantir l'e stricte compliment dels mèto des d e treb all i, p er tant, el  co ntrol d el ri sc, 

s'identificaran en el Pla d e Seguretat i Salut , la desi gnació per part de l' empresa contractista de l a 
presència de persona o persones que hagin d'ostentar en l'obra les funcions de recursos preventius, 
segons l'art. 32 bis de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables (reformada per la Llei 54/2003 de 12 
de desembre). 

L'obligatòria presència en obra dels recursos preventius de cada contractista serà, bé perquè 
s'estiguen re alitzant treb alls amb ri scos esp ecials (definit s en el R.D. 1627/97: sote rrament, 
afonament, caiguda en alt ura,...), bé perquè els riscos es vegen permanentment  modificats, o inclòs 
agreujats, per la concurrència d'operacions diverses en les obres. 

Estos recursos preventius hauran de romandre en el centre de treball durant el temps que es 
mantinga la situació qu e determin e la seu a pre sència i hauran de tenir l a cap acitat i  formaci ó 
suficient, els mitjans necessaris i ser suficients en nombre per a vigilar el compliment de les mesures 
incloses en el Pla de Seguretat i Salut en el treball i comprovar la seua eficàcia. 
 
 
1.3. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. 
 
 Previ a l'inici dels treballs en obra, haurà de procedir-se a: 

 Entrega per part de l'empresa contractista del Pl a de Seguretat elaborat específicament 
per a l' obra, havent d'a provar-se pel Coordinador de Seguretat i Salut previ a l'inici d e 
l'obra. 

 
 Entrega per part de l'empresa contractista de la documentació que acredita el compliment 

de les seue s obliga cions en matèria  de Pr evenció de Risco s Laborals i dels seu s 
possibles subcontractistes. 

 
 Realitzar-se el tancament de la zona d'àmbit del solar, abans de l'inici de l'obra, impedint 

l'accés de persones alienes a esta. 
Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 

* Prohibit el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
* Prohibit aparcar en la zona d'entrada de vehicles. 
* Obligatorietat de l'ús del casc en el recinte de l'obra. 
* Prohibició d'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
* Cartell d'obra. 

 
 Realització d'un quadro per a connexió general al costat de l'entrada, el qual s'adaptarà a 

l'ús de l'obra i es tindrà en compte el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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1.4. SERVEIS  HIGIÈNICS, VESTIDORS I OFICINA D'OBRA. 
 

En funció del nombre màxim d'operaris que es poden trobar en fase d'obra, determinarem la 
superfície i elements necessaris per a aquestes instal·lacions.  

En el nostre cas es preveu la major presència de personal simultani amb 4 treballadors. 
Pel que  e s dotarà d' un recinte provisi onal p er a le s casetes  p refabricades de lavab os - 

vestidors dins de la pa rcel·la d'una superfície de 16 m
2
, dotat dels se güents elements sanitaris: Una 

dutxa amb cortina separadora, un lavabo, un inodor o placa turca, un espill. 
Complementats p els ele ments auxiliars ne cessaris: tovallers (tovalle s d' usar i ti rar), 

saboneres, etc. 
Els vestido rs estaran proveïts de sei ents i t aquilles individuals, amb clau, p er a guardar la  

roba i el calçat. 
Haurà de disposar-se d'aigua calenta i freda en dutxes i lavabos. 
Donades les característiques de l'o bra  s'ha con siderat que no serà necessari disposar de 

mòdul de m enjador, ja que el nom bre d'operaris és reduït, i sem pre que es concerten les menjades 
amb un bar pròxim a l'obra, no obstant  això si posteriorment s'observ a la seua necessitat s'habilitarà 
caseta adequada a l'efecte. 

Hi hau rà u n reci pient d' arreplegada de  fe ms. Es m antindrà en perfecte e stat de neteja i 
conservació. 

En les casetes d'obra s'instal·larà una farma ciola de primers auxilis amb el contingut mínim 
indicat per la legislació vigent, R.D. 486/ 1.987 Annex VI (A.3), i  un extintor de pols seca polivalent 
d'eficàcia 21 A- 113 B. 

Serà obligatori que tots el s treballadors intervinents en el pro cés constructiu hagin passat el 
corresponent reconeixement mèdic (Vigilància de la Salut), resultant aptes per a la labor a exercir en 
l'obra i a  més haver rebut formació en Prevenció de Ri scos Laborals, adequada per al s t reballs a 
exercir en l'obra incloent el relatiu a aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut 
que haurà de redactar prèviament l'Empresa Contractista. 
 
 
1.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA. 
 
1.5.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS. 
 
* Ferides punxants en mans. 
* Caigudes al mateix nivell. 
* Electrocució; contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 

- Treballs amb tensió. 
- Intentar treballar sense tensió però sense ce rciorar-se que està efectivament interrompuda 

o que no pot connectar-se inopinadament. 
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
- Usar equips inadequats o deteriorats. 
- Mal com portament o inco rrecta in stal·lació del sistema de protecció co ntra co ntactes 

elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 
 
1.5.2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS. 
A) Sistema de protecció contra  contactes indirectes. 
 

Per a la prev enció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció elegit és el 
de p osada a terra de l es masses i  dispo sitius de tall per intensitat de  defecte (int erruptors 
diferencials). 
B) Normes de prevenció tipus per als cables. 
 

* El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de 
suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 

* Tots els conductors utilitzats seran aï llats de tensió nominal d e 1000 volts com a mínim i sen se 
defectes apreciables (esgarrons, repelassos i assimilables). No s'admetran trams defectuosos en 
aquest sentit. 

* La distribució des del quadro general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà per 
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mitjà de canalitzacions soterrades. 
* En cas d'ef ectuar-se estés de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una altura míni ma de 2 

m. en els llocs peatonals i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
* L'estés dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. 

Se senyalitzarà el "p as del  cable" per mitjà d'una cubrició permanent de taulers que tindran p er 
objecte el protegir per mitjà de repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del "pas elèctric" 
als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm. ; el cable anirà a més protegit 
en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic rígid curvable en calent. 

* Cas de caldre efectuar empalmes entre mànegues es tindrà en compte: 
a) Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir en el sòl. 
b) Els entron caments p rovisionals entre màneg ues, s'executaran  per mitjà de  conn exions 

normalitzades estancs anti-humitat. 
c) Els entroncaments defi nitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncament s normalitzats 

estancs de seguretat. 
* La interconnexió  dels quadres secundaris  en planta baixa, s'efectuarà per mitjà de canalitzacions 

soterrades, o  bé p er mitjà  de mà negues, en  aq uest ca s sera n penjades a u na altu ra sobre el  
paviment entorn de els 2m., per a evitar a ccidents per agressió a les m ànegues per ús arran de 
terra. 

* El traçat de  les m ànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el  de submini strament 
provisional d'aigua a les plantes. 

* Les mànegues de "allargador": 
a) Si són per a curts períodes de temps, podran portar-se aquestes pel sòl, pe rò acostades als 
paràmetres verticals. 
b) S'empalmaran per mitjà de connexions normalitzades estanques anti-humitat o fundes aïllants 
termorrectráctils, amb protecció mínima contra dolls d'aigua (protecció recomanable IP. 447). 

 
C) Normes de prevenció tipus per als interruptors. 

* S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
* Els inte rruptors s'instal·laran en l'i nterior de caixes no rmalitzades, p roveïdes de  po rta d' entrada 

amb pany de seguretat. 
* Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seua p orta un senyal normalitzat de "perill, 

electricitat". 
* Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de "peus drets" estables. 

 
D) Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 

* Seran metàl·lics de tipus per a l a intempèrie, amb porta i  pany de seguretat (amb clau), segons 
norma UNE-20324. 

* A pesar de ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja per mitjà de viseres 
eficaces com a protecció addicional. 

* Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
* Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de "perill, electricitat". 
* Es penjaran taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a "peus drets" ferms. 
* Posseira n pre ses de corrent per a  conn exions norm alitzades blind ades per a intem pèrie, en  

nombre determinat segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable IP. 447). 
* Els quadres elèctrics d'esta obra, estaran dotats d'enclavatge elèctric d'obertura. 

                     
E) Normes de prevenció tipus per a les preses d'energia. 

* Le s preses de corrent aniran proveïdes d 'interruptors de tall omnipolar q ue perm eta dei xar-les 
sense tensió quan no hagen de ser utilitzades. 

* Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, per mitjà de clavilles 
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que siga po ssible, amb 
enclavatge. 

* Cad a presa de corrent  submi nistrarà ene rgia elèctrica a un sol ap arell, màquin a o màquina-
ferramenta. 

* La tensi ó sempre esta rà en la clavill a "femella",  mai en el "m ascle", per a  evitar els co ntactes 
elèctrics directes. 

* Les preses de corrent no  seran a ccessibles sense l'ocupació d'útils especials o estaran incloses 
davall coberta o armaris que proporcionen un grau semblant d'inaccessibilitat. 
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F) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
* La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plans com necessaris: El seu 

càlcul s'ha efectuat sempre minorant a fi que act uen dins del marge de seguretat; és a dir, aban s 
que el conductor a què protegeixen, arribe a la càrrega màxima admissible. 

* Els interru ptors auto màtics e s trob aran instal·l ats en totes les línies de presa d e co rrent dels 
quadres de distribució, a ixí com en l es d' alimentació a le s màquines, a parells i m àquines-
ferramenta de funcionament elèctric, tal com queda reflectit en l'esquema unifilar. 

* Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 
* Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix per mitjà de disjuntors diferencials. 
* Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les sensibilitats següents: 

300 mA.- (segons REBT) - Alimentació a la maquinària potent (grua, etc.). 
30  mA.- (segons REBT) - Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 
30  mA.- Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 

* L'enllumenat portàtil s'alimentarà a 24 v. per mi tjà de transformadors de seguretat, preferentment 
amb separació de circuits. 

 
G) Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 

* La xà rcia general de t erra ha urà d' ajustar-se a l es e specificacions d etallades en l a In strucció 
MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com tots aqu ells aspectes 
especificats en la Instrucció MA.BT.023 per mitjà dels quals pugi millorar-se la instal·lació. 

* Cas de caldre disposar d'un transformador en l'obra, serà dotat d'una presa de terra ajustada als 
Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora en la zona. 

* Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
* El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
* La presa de terra en una primera fase s'efectuarà a través d'una pica o placa a ubicar al costat del 

quadro general, des d el que es distribuirà a la total itat dels re ceptors de la in stal·lació. Quan la 
presa general de terra definitiva de l'edifici estiga  realitzada, serà esta la que s’ha d’utilitzar per a 
la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

* El fil de pre sa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-l o per a altres usos. Úni cament podrà utilitzar-se conductor o cable de 
coure despullat de 95 mm ² de secció com a mínim en els trams soterrats horitzontalment i que 
seran considerats com a elèctrode artificial de la instal·lació. 

* La xàrcia general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació. 
* Ca s que l es grue s pog ueren aproximar-se a una l ínia elèct rica de mitjana o alta tensi ó sen se 

apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com dels seus carrils, haurà de ser 
elèctricament indepe ndent de la xàrcia  gene ral de terra d e la i nstal·lació el èctrica p rovisional 
d'obra. 

* Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats per mitjà 
de transformador de separació de circuits, mancaran de conductor de protecció, a fi d'evitar el seu 
referenciació a terra. La resta de carcasses de motors o màquines es connectaran degudament a 
la xàrcia general de terra. 

* Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament i eficàcia 
siga el requerit per la instal·lació. 

* La conductivitat del terreny s'augmentarà abo cant en el llo c de clavat d e la pi ca (placa o 
conductor) aigua de forma periòdica. 

* El punt d e con nexió d e la pi ca (placa o  cond uctor), e starà p rotegit en l'i nterior d' una arqueta 
practicable. 

 
H) Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 

* Les m asses del s recept ors fixo s d'e nllumenat, es con nectaran a la xàrcia general d e terra pe r 
mitjà del co rresponent co nductor de p rotecció. Els aparell s d' enllumenat po rtàtils, except e els 
utilitzats amb xicotetes tensions, seran de tipus protegit contra els dolls d'aigua (Grau de protecció 
recomanable IP.447). 

* L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establides en les Ordenances de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

* La il·luminació dels talls serà per mitjà de projectors ubicats sobre "peus drets" ferms. 
* L'energia elèctrica que ha de subministrar-se a les làmpares portàtils per a la il·luminació de talls 

entollats, (o humits), se servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits 
que la reduïsca a 24 volts. 
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* La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de 
suport dels operaris en el lloc de treball. 

* La il·lumi nació dels tall s, semp re q ue siga possible, s' efectuarà encreuada a fi de d isminuir 
ombres. 

* Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
 
I) Normes de seguret at tipus, d' aplicació durant el m anteniment i reparacions de la 
instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

* El perso nal de m anteniment de  l a instal·la ció se rà el ectricista, i e n possessió d e ca rnet 
professional corresponent. 

* Tota l a ma quinària elèctrica e s revisarà periòdicament, i en  e special, en el  mome nt en què es 
detecta una fallada, en què se la declararà "fora de servei" per mitjà de desconnexió elèctrica i es 
col.loque el rètol corresponent en el quadre de govern. 

* La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista. 
* Es prohi beixen les revi sions o re paracions dava ll corrent. Aban s d'ini ciar una rep aració e s 

desconnectarà la màquina  de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de conn exió un rètol visible,  
en el que es puga llegir: "NO CONNECTAR, HÒMENS TREBALLANT EN LA XÀRCIA". 

* L'ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l'efectuaran els electricistes. 
 
1.5.3. NORMES O MESURES DE PROTECCIÓ TIPUS. 
 

* Els qua dres elè ctrics no s'in stal·laran en el d esenrotllament d e les rampes d'accé s al f ons d e 
l'excavació (poden ser arrancats per la maquinària o camions i provocar accidents). 

* Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la pluja. 
* Els pals provisionals de què penjar les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m. (com 

a norma general), del vora de l'excavació, carretera i assimilables. 
* Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o de 

clau) en servei. 
* No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar 

"cartutxos fusibles normalitzats" adequats a cada cas, segons s'especifica en plans. 
 
 
1.6. FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 
1.6.1. DEMOLICIONS ENDERROCAMENTS. 
 
1.6.1.1. ABANS DE LA DEMOLICIÓ. 

Anul·lació de les instal·lacions existents 
- No es començarà la  de molició e n ta nt no  ha gen sigut tall ades les connexions existe nts d'ai gua, 

electricitat, gas, etc.  

A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços. 
* Colps o talls. 
* Projecció d'objectes. 
* Intoxicació. 
* Altres. 

B) Normes o mesures preventives: 
- La connexió d'aigua es podrà mantindre per a assortir-nos en la demolició.  
- Els depòsits de combustible estaran buits al començar la demolició.  
- Es tancarà la con nexió del clavegueram general de l'edifici a la  xàrcia, pe r a evitar les p ossibles 

emanacions de gasos per la xàrcia de sanejament.  
- La co nnexió d'ele ctricitat haurà de ser condemnada, dema nant en ca s necessari un a pre sa 

independent per al servici d'obra. 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
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* Màscara de protecció. 
* Guants de cuiro impermeabilitzats. 
* Guants de goma o PVC. 
* Roba de treball. 

Instal·lació de mesures de protecció col·lectiva 
- Previ al s t reballs de  d emolició h an d'in stal·lar-se totes le s mesures de protecció  col·lectiva 

necessàries, tant pel que fa amb els operaris que vagen a efectuar la demolició, com a les possibles 
terceres persones, com poden ser vianants, edificis confrontants, etc. 

A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell. Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços. 
* Colps o talls. 
* Projecció d'objectes. 
* Producció de gran quantitat de pols. 
* Altres. 

B) Normes o mesures preventives: 
- Es farà una protecció de la via pública o zones confrontants i la seua senyalització.  
- Es farà una zona de pas per a vianants i lones tallapols. 
- S'anul·laràn les anteriors instal·lacions. 
- Hi haurà en obra l'equip indispensable per a l'operari, així com p alanques, falques, barres, puntals, 

etc. i altres mitjos q ue puguen servir per a event ualitats o so córrer el s operaris qu e p uguen 
accidentar-se. 

- Els buits, rases, etc., estaran protegits per mitjà de baranes. 
- S'evitarà per mitjà de lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de pols. 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de cuiro impermeabilitzats. Guants de goma o PVC. 
* Roba de treball. 
* Màscara. 
* Usarem ulleres de protecció. 
 
1.6.1.2. DURANT LA DEMOLICIÓ ELEMENT A ELEMENT 

Demolició de revestiment de sòls 
- S'alçarà, el paviment existent mijançant maquines excavadores i/o martell pneumàtic manual. 

A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços o postures inadequades. 
* Xocs i colps contra objectes immòbils. 
* Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
* Il·luminació inadequada. 
* Colps i talls per objectes o ferramentes. 
* Xafades sobre objectes. 
* Projecció de fragments o partícules. 
* Atropells colps o xafades de máquines. 

B) Normes o mesures preventives: 
- Regat de les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols. 
- En tots els casos l'espai on cau runa estarà tancat i vigilat. 
- No s'a cumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitjaners, 

mentre estos hagen de romandre en peu. 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Jupetí reflectant. 
* Calçat antilliscant. 
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* Roba de treball. 
* Guants de neopré. 
* Màscara. 
* Ulleres de protecció. 
 

Demolició de canonada de fibrociment 
- Les canonades a retirar de l’instal·lació existent d’aigua potable estan fetes de fibrociment. Aquest 

material de construcció conté amiant. Segons l’estudi efectuat el material es troba en bon estat per 
la qual  cosa es considera el mate rial NO FRIABLE i amb  un risc mitjà de desmontatge. A l estar  
soterrat es considera que està ben protegit físicament amb nula ventilació.  

 Es retirarà la canonada existent mijançant el mínim nombre de talls i sense trencar-la.  
L’empresa encarregada dels treballs de retirada del fibrociment estarà don ada d’alta al Registro de  

Empresas co n Rie sgo de amianto (RERA) i me ntre e stiguen realitza nt-se aquestos tre balls no 
podran coincidir amb cap altre. 

A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços o postures inadequades. 
* Xocs i colps contra objectes immòbils. 
* Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
* Exposició a sustànies nocives o tòxiques. 
* Il·luminació inadequada. 
* Colps i talls per objectes o ferramentes. 
* Xafades sobre objectes. 
* Projecció de fragments o partícules. 
* Atropells colps o xafades de máquines. 

B) Normes o mesures preventives: 
En primer lloc es col·locarà una làmin a de polietilé a l costat de la  rasa d’ excavació per a a rreplegar 

les possibles runes o residus que es produïsquen durant la retirada de la canonada.  
En segon lloc es procedirà a la retirada pròpiament dita. Es de smunten trams per mitjà d e ganxos 

d'ancoratge, descaragolant o, qua n n o sig a p ossible, tallant-le s per mitjà de ci salles o serres 
(PROHIBIT L'ÚS DE FE RRAMENTES ELÈCTRIQUES D'ALTA VELOCITAT). Des prés es retiren 
els tram s i es depo siten sobre un pal et situat s obre la làmina, s'em balen amb plàsti c d' elevada 
resistència mecànica (llebrera = 400) i se senyalitzen amb el símbol de l'amiant.  

Les canonades trencades existents, o les que es trenquen durant el desmuntatge, s'humitejaran amb 
una imp regnació e ncapsulen-te, reti rant-se am b pre caució i de positant-se en un sa c de residus, 
tipus Big-b ag de polipro pilé amb an ses i bossa inte rior de p olietilé degud ament etiquetatg e. Les  
zones afectades per ruptura de canonades es netejaran per mitjà d'aspirador dotat de filtre absolut 
(classe H13 o superior) per a evitar les dispersió de les fibres.  

Després s'inspeccionarà la resta de la rasa per a netejar la possible contaminació per fibres d'amiant 
per mitjà d'aspirador proveït de filtre absolut (classe H13 o superior). 

Finalment e s neteja rà la maquinària i  ferrame ntes man uals e mprades p er mitjà d 'aigua i/o d rap 
mullat.   

 
MESURES PREVENTIVES CONT EMPLADES PER A LIMI TAR LA GENERACIÓ I 
DISPERSIÓ DE FIBRES D'AMIANT EN L'AMBIENT I LES MESURES ADOPTADES 
PER A LIMITAR L'EXPOSICIÓ DELS TREBALLADORS A L'AMIANT. 
Manipular el MCA (material amb aïllament) el mínim possible i amb atenció. 
Evitar la ruptura del MCA, quan siga inevitable o ja  està rote es procedirà per mitjà d'humectació de 

les canonades amb un a impregnació encapsulen-te aplicada p er mitjà d'eq uips de polvorització a 
baixa pressió, evitant que l'acció mecànica de la solució aquosa disperse les fibres d'amiant. 

Ús prioritari de ferramentes manuals a fi d'una menor generació de pols. 
Neteja immediata pe r mitjà d'a spirador durant l'execució dels treball s quan es detecte o produïsca 

una ruptura de canonades. 
Neteja posterior als treb alls d e tota  l'est ructura de supo rt, maquin ària, f erramentes manuals i  

proteccions col·lectives per mitjà d'aspirador i/o aigua. 
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EQUIPS UTILITZATS PER A LA PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS. 
Màscares autofiltrants d'usar i tirar tipus FFP3. 
Mones  de treball d' usar i  tirar am b caputxa tipus 5. Els punys i  la part infe rior dels camals ani ran 

ajustades.  
Ulleres de muntura universal. 
Guants contra agressions químiques. 
Calçat de seguretat SB Classe II (tot de cautxú). 
Casc de seguretat. 
 
Tant a l'entra da com a l'ei xida de la re alització dels treballs e s respectaran l es següents mesures 

preventives: 
Entrada: En el primer compartiment (veure pla 01), el treballador ha de col·locar-se la mona de treball 

d'usar i tira r, l'EPI respira tori, els gu ants, polai nes, etc., comp rovar el bon e stat i funcion ament 
d'estos equips i reforçar l'estanqueidad dels guants, màscara i polaines amb la mona de treball per 
mitjà d'una cinta adhe siva. Una vegad a corre ctament equipat h a de passa r pels comp artiments 
segon i tercer fins a arribar a la zona de treball. 

Eixida: En el tercer compartiment, el t reballador preferentment es neteja la roba de treball, per mitjà 
d'aspirador d otat de filtre  absolut (cla sse H 13 o superior) amb tot l'equip  lloc. Una vegad a 
descontaminada esta, el  treballador ha de llevar-se-la rom anent amb l'equip  de protecció 
respiratòria e n este comp artiment. En el segon compartiment, l'ope rari es d utxa. A continua ció 
passa al primer compartiment on es guardaran els EPI i es vestirà amb roba de carrer. 

 
MESURES ADOPTADES PER A EVITAR L'EXPOSICIÓ D'ALTRES PERSONES. 
Humectació de le s plaques amb una  impregn ació en capsulen-te apli cada per mitjà d' equips d e 

polvorització a baixa pre ssió, evitant que l'acció me cànica de la soluci ó aquosa disperse les fibres 
d'amiant. 

Desviació de  trànsit viari  per a evitar la pr esència de de person es alie nes als tre balls en les 
proximitats de la zona d'actuació.  

 
MESURES DESTINADE S A IN FORMAR ELS TREBALLADORS SOBRE ELS RISCOS A QUÈ 

ESTAN EXPOSATS I PRECAUCIONS A PRENDRE. 
Reunions periòdiques d'informació segons programació del servici de prevenció alié. 
Com s'ha indicat en el punt 1, una vegada convenientment autoritzats els treballs, estos s'iniciarien el 

dilluns 27/05/2012. Si no poguera ser en eixa data, s'empraria el 1r dilluns darrere de l'autorització. 
La vesprada del divendres anterior a  l'inici dels t reballs es reunirà els t reballadors implicats en el 
mateix per a  informa r el s treballa dors dels riscos i mesures d' este pla de tre ball. En esta  reuni ó 
s'informarà de: 

a) Els riscos potencials per a la salut deguts a una exposició a la pols procedent de l' amiant o de 
materials que ho continguen. 

b) Les disposicions contingudes en el RD 3 96/06 i, en particular, les rel atives a les p rohibicions i a  
l'avaluació i control de l'ambient de treball. 

c) L es mesures d'higiene que h an de  ser adoptades p els treb alladors, així  com el s mit jans que 
l'empresari ha facilitat amb este fi. 

d) Els perills especialment greus de l'hàbit de fuma r, donada la seua a cció potenciadora i sinèrgica 
amb la inhalació de fibres d'amiant. 

e) La utilització i obligatorietat, si és el cas, de la utilització dels equips de protecció individual i de la 
roba de protecció i la correcta ocupació i conservació dels mateixos. 

f) Qu alsevol altra info rmació sobre p recaucions e specials diri gides a reduir al mínim l 'exposició a  
l'amiant. 

MESURES PER A L'ELIMINACIÓ DELS RESIDUS. 
El material d'usar i tirar (fil tres, mones, guants, …) e s considera residu amb amiant i s'empaquetarà 

junt amb le s plaques rotes. Els palets e mbalats amb plàstic (plaques senceres) i els sacs xicotets 
tipus Big-bag (plaques rotes) s'arreplegaran en planta baixa dins de sacs g rans tipus Big-bag amb 
la identificació especificada en l'annex II del RD 1406/89 (Figura 01). 
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Figura 01. 
 
 
1.6.1.3. DESPRÉS DE LA DEMOLICIÓ 
- Una vegada finalitzada la demolició, es farà una revisió general de les edificacions confrontants per 

a observar les lesions que hagen pogut sorgir. 
- Les tanques, albellons, arquetes, pous i fitacions quedaran en perfecte estat de servei. 
 
1.6.1.4. Equip de derrocament manual 
S'empra en les demolicions que es realitzen element a element per a això emprarem: 
- Pics, pal·les, maces, martells, enformadors, etc. 
- T rac-te'l. Funciona pe r tracció direct a del  cable,  pe rmet a conseguir sen se e sforç, fo rces m olt 

importants a tracció o a elevació. 
- Falca hid ràulica. Con sistix a introdui r un cili ndre destrossa dor que hi dràulicament esp enta els 

pistons que tallen el material de l'element on s'ha i ntroduït. S'utilit za en soleres, fonam entacions, 
massissos de formigó, etc. 

- Radial. 
- Martells pneumàtics. 
- Equip d'oxicorte. 

1.6.1.5. Equip de derrocament mecànic 
- Les màqui nes utilitzades en demolicions són retroescavadores, pal ·les mecàni ques i  bulldozers. 

Estes mà quines a rremeten co ntra le s co nstruccions d e la mateixa form a que exe cuten una 
excavació. 

- La seua actuació cal ordenar-la enfront de le s sorpreses de gran resistència o falta de resistència 
de l'edificació i a la conservació de la màquina. 

 
Normes o mesures preventives: 
- No treballa ran dos màquines al m ateix temps sense respectar les distàncies de seguretat, que és 

com a mínim 8 metres. 
- La cabina del conductor ha d'estar protegida sempre per un sostre resistent o carcassa.  
- La màquina mai es recolzarà sobre farciments o runes. 
 
 
1.6.2. MOVIMENT DE TERRES 

Explanacions 
- S'inclouen en aquesta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs d'explanacions de terres. 
- També s'estudien les operacions del transport de terres a abocador. 

A) Riscos més comuns: 
- Caigudes des del vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropellament de persones. 
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- Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària d'excavació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 

B) Normes o mesures preventives: 
A) Abans de l'explanació: 
- Es rodejarà el solar amb una tanca d'alçària no menor a 2,00 m.  
- Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del 

terreny. 
- Les tanques se situaran a una distància del vora de l'explanació no menor d'1,5 m. Quan dificulten 

el pas, es disposaran al llarg del tancament llums roges separades 10 m., a més de en els cantons.  
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres del vora de l'excavació.  
- En les zones en què entre el tanca i el vora del buidatge existisca més de 2,50 m. de separació, es 

delimitarà amb tanques mòbils o banderoles fins una di stància major a dos vegades l' alçària del 
buidatge en aquesta vora. 

- S'eliminaran els arbores o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- Si cal derrocar arbres, es fitarà la zona, es tallaran per la seua base previ haver sigut atirantats per 

a dirigir la seua caiguda. 
- La maquinària emprada mantindrà les distàncies de seguretat a les línies de conducció elèctrica.  
- Es prohibiran els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables. 
 
B) Durant l'explanació: 
- Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots. 
- Els vehicles de càrrega, abans d'eixir a la via públ ica comptaran amb un tram horitzontal de terreny 

consistent no menor de 6,00 m. 
- Les rampes tindran un ample mínim de 4,50 m., eixamplant-se en les revoltes. 
- Els pendents de les rampes en tram recte seran inferiors al 8 per cent i en tram corb al 12 per cent.  
- Les rampes per al moviment de camions i la  resta de maquinària conservaran el talú s lateral que 

exigisca el terreny, conforme el que estableix la Documentació Tècnica. 
- Es fitarà la zona de cada màquina d'acció en el seu tall. 
- Abans d'entrar en funcionament qualsevol màquina ho anunciarà amb un senyal acústic. 
- En les operacions de marxa arrere o poca visibilitat, el maquinista serà auxili at i dirigit pe r un altre 

operari de l'exterior del vehicle. 
- Es disposaran límits de seguretat per a evitar que els vehicles en les operacions de càrrega puguen 

accedir a la vora de l'excavació. 
- No es realitzarà l'excavació a tombe, és a dir soscavant el peu d'un massís per a provocar la seua 

bolcada. 
- No s'arreplegarà materi al excavat a la vora d'u n buidatg e o rasa, have nt d'esta r alme nys a una  

distància de 2 vegades la profunditat del buidatge, excepte quan per necessitats la Direcció Tècnica 
ho autoritze. 

- S'evitarà la formació de pols, per a això quan siga necessari es regaran les zones amb la freqüència 
apropiada. 

- El refine i sanejat de les parets del buidatge es realitzarà per a cada profunditat parcial no major de 
3,00 m.  

- Conform e s'observa e n els pl ans, e s di sposaran de ba ranes provisi onals en aq uells punts on 
l'alçària siga superior a 2,00 m i existisca el risc de caiguda,  

- No es treballarà simultàniament en les parts superior i inferior d'una zona.  
- Di àriament i aban s de començar la j ornada (en e special si ha plogut ), es revisarà l'e stat de le s 

entibacions, reforçant-les si fóra necessari. 
- S'observarà amb freqüència l'estat de les edificacions pròximes, quant a clav ills i assentaments es 

refereix. 
- Davant de  qualsevol imprevi st, és la Dire cció Tècni ca la q ue pre ndrà l es me sures oportu nes. 

Davant de l'absència d'aquesta i en cas de gravetat, el contractista prendrà les mesures adequades 
comunicant-les amb caràcter d'urgència a la Direcció Tècnica. 

- Al finalit zar la  jornad a no hauran de quedar drap s ex cavats sen se entibar qu e segons la 
documentació tècnica haurien d'estar-ho.  

- En tot moment hauran de respectar-se els itineraris d'evacuació d'operaris en cas d'emergència.  
- Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga. 
 
C) Després de l'explanació: 
- Una vega da s'ha a conseguit la cota d'explan ació es revisaran les edificacions confrontants per a 
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observar possibles lesions, per a prendre les mesures que s'estimen oportunes. 
- No e s retiraran el s a puntalaments, apuntalaments, tanq ues, etc. fins q ue no s'h aja consolidat 

definitivament les parets i el fons del buidatge de l'explanació. 
- Es mantindrà en el fons del buidatge de l'explanació el desaigüe necessari, per a evitar inundacions, 

entollades i filtracions. 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat, (per als desplaçaments per l'obra). 
- Guants. 
- Granota de treball. 
- Botes. 

Desmuntes i buidatges 
- S'inclouen en esta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs de desmunte i buidatge de terres.  
- Obertura de rasses, arquetes i pous, per a les diferent instal·lacions. 
- També s'estudien les operacions del transport de terres a abocador.  

A) Riscos més comuns: 
- Caigudes des del vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll.  
- Atropellament de persones. Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària d'excavació.  
- Interferències amb conduccions soterrades. Distorsió dels fluxos de trànsit habituals.  

B) Normes o mesures preventives: 
1) Abans del buidatge :  
- Es rodejarà el solar amb una tanca d'altura no menor a 2,00 m.  
- Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del 

terreny. 
- Les tanques se situaran a una distància de la vora del buidatge no menor d'1,5 m. Quan dificulten el 

pas, es disposaran al llarg del tancament llums roges separades 10 m. , a més de en els cantons.  
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres del vora de l'excavació.  
- En les zones en què entre el tanca i el vora del buidatge erística més de 2,50 m. de separació, es 

delimitarà a mb tanqu es mòbils o ban deroles fin s una di stància major a d os vegade s l'al tura del 
buidatge en este vora. 

- S'eliminaran els arbres o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- Si cal derrocar arbres, es fitarà la zona, es tallaran per la seua base previ haver sigut atirantats per 

a dirigir la seua caiguda. 
- La maquinària emprada mantindrà les distàncies de seguretat a les línies de conducció elèctrica. 
- Es prohibiran els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables. 
2) Durant el buidatge: 
- Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots. 
- Els vehicles de càrrega, abans d'eixir a la via públ ica comptaran amb un tram horitzontal de terreny 

consistent no menor de 6,00 m. 
- Les rampes tindran un ample mínim de 4,50 m., eixamplant-se en les revoltes. 
- Els pendents de les rampes en tram recte seran inferiors al 8 per cent i en tram corb al 12 per cent. 
- Les rampes per al moviment de camions i la  resta de maquinària conservaran el talú s lateral que 

exigisca el terreny, conforme el que estabix la Documentació Tècnica. 
- Es vedarà la zona de cada màquina d'acció en el seu tall. 
- Abans d'entrar en funcionament qualsevol màquina ho anunciarà amb un senyal acústic. 
- En les operacions de marxa arrere o poca visibilitat, el maquinista serà auxili at i dirigit pe r un altre 

operari de l'exterior del vehicle. 
- Es di sposaran top alls de se guretat per a evitar que el s vehi cles en l es operacions d e cà rrega 

puguen accedir a la vora de l'excavació. 
- No es realitzarà l'excavació a tombe, és a dir soscavant el peu d'un massís per a provocar la seua 

bolcada. 
- No s'arreplegarà material excavat a la vora del buidatge, havent d'estar almenys a una distància de 

2 vegad es l a prof unditat del bui datge, excepte quan per necessitats la Direcció Tè cnica ho 
autoritze. 

- S'evitarà la formació de pols, per a això quan siga necessari es regaran les zones amb la freqüència 
apropiada. 

- El refine i sanejat de les parets del buidatge es realitzarà per a cada profunditat parcial no major de 
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3,00 m. 
- Conforme s'observa en els plans, es disposaran de baranes provisionals en aquells punts on l'altura 

siga superior a 2,00 m'i existisca el risc de caiguda. 
- No es treballarà simultàniament en les parts superior i inferior d'una zona.  
- Di àriament i aban s de començar la j ornada (en e special si ha plogut ), es revisarà l'e stat de le s 

entibaciones, reforçant-les si fóra necessari.  
- S'observarà amb freqüència l'estat de les edificacions pròximes, quant a clav ills i assentaments es 

referix.  
- Davant de  qualsevol imprevi st, és la Dire cció Tècni ca la q ue pre ndrà l es me sures oportu nes. 

Davant de l'absència d'esta i en cas de graveta t, el  cont ractista prendrà les mesures adequades 
comunicant-les amb caràcter d'urgència a la Direcció Tècnica.  

- Al finalit zar la  jornad a no hauran de quedar drap s ex cavats sen se entibar qu e segons la 
documentació tècnica haurien d'estar-ho.  

- En tot moment hauran de respectar-se els itineraris d'evacuació d'operaris en cas d'emergència.  
- Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga.  
3) Després del buidatge: 
- Una veg ada s'ha a conseguit la cota de buidatge es  revi saran les edificacions confrontants per a 

observar possibles lesions, per a prendre les mesures que s'estimen oportunes.  
- No e s retiraran el s a puntalaments, apuntalaments, tanq ues, etc. fins q ue no s'h aja consolidat 

definitivament les parets i el fons del buidatge.  
- Es mantind rà en el fons del buidatge el desai güe necessari, per a evitar in undacions, entollades i 

filtracions.  

C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat, (per als desplaçaments per l'obra).  
- Trages impermeables. Botes impermeables.  
- Guants.  

Terraplens 
- S'inclouen en esta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs de reomplida de terres fins arribar a la cota 

requerida. 
- També s'estudien les operacions del transport de terres a verteder. 

A) Riscos més comuns: 
- Caigudes des del vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropellament de persones. Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària d'excavació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 

B) Normes o mesures preventives: 
1) Abans del terraplenament: 
- Es rodejarà el solar amb una tanca d'altura no menor a 2,00 m.  
- Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del 

terreny. 
- Le s tan ques se situaran a un a di stància del vora del terrapl enament no menor d' 1,5 m. Quan 

dificulten el p as, es di sposaran al lla rg del tancament llums rog es separades 10 m. , a més de e n 
els cantons. 

- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres del vora de l'excavació.  
- En le s zones e n q uè e ntre el ta nca i el vora de l terra plenament existisca  més de 2,50 m. de  

separació, es delimitarà amb tanques mòbils o banderoles fins una distància major a d os vegades 
l'altura del buidatge en este vora. 

- S'eliminaran els arbores o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- Si cal derrocar arbres, es vedarà la zona, es tallaran per la seua base previ haver sig ut atirantats 

per a dirigir la seua caiguda. 
- La maquinària emprada mantindrà les distàncies de seguretat a les línies de conducció elèctrica.  
- Es prohibiran els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables.  
2) Durant el terraplenament: 
- Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots.  
- Els vehicles de càrrega, abans d'eixir a la via públ ica comptaran amb un tram horitzontal de terreny 

consistent no menor de 6,00 m. 
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- Les rampes tindran un ample mínim de 4,50 m., eixamplant-se en les revoltes. 
- Els pendents de les rampes en tram recte seran inferiors al 8 per cent i en tram corb al 12 per cent.  
- Les rampes per al moviment de camions i la  resta de maquinària conservaran el talú s lateral que 

exigisca el terreny, conforme el que estabix la Documentació Tècnica.  
- Es vedarà la zona de cada màquina d'acció en el seu tall.  
- Abans d'entrar en funcionament qualsevol màquina ho anunciarà amb un senyal acústic.  
- En les operacions de marxa arrere o poca visibilitat, el maquinista serà auxili at i dirigit pe r un altre 

operari de l'exterior del vehicle.  
- Es di sposaran top alls de se guretat per a evitar que el s vehi cles en l es operacions d e cà rrega 

puguen accedir a la vora de l'excavació.  
- No es realitzarà l'excavació a tombe, és a dir soscavant el peu d'un massís per a provocar la seua 

bolcada.  
- No s'arreplegarà material excavat a la vora del buidatge, havent d'estar almenys a una distància de 

2 vegad es l a prof unditat del bui datge, excepte quan per necessitats la Direcció Tè cnica ho 
autoritze.  

- S'evitarà la formació de pols, per a això quan siga necessari es regaran les zones amb la freqüència 
apropiada. 

- El refine i sanejat de les parets del buidatge es realitzarà per a cada profunditat parcial no major de 
3,00 m. 

- Conforme s'observa en els plans, es disposaran de baranes provisionals en aquells punts on l'altura 
siga superior a 2,00 m'i existisca el risc de caiguda. 

- No es treballarà simultàniament en les parts superior i inferior d'una zona. 
- Di àriament i aban s de començar la j ornada (en e special si ha plogut ), es revisarà l'e stat de le s 

entibacions, reforçant-les si fóra necessari. 
- S'observarà amb freqüència l'estat de les deïficacions pròximes, quant a clavills i assentaments es 

referix. 
- Davant de  qualsevol imprevi st, és la Dire cció Tècni ca la q ue pre ndrà l es me sures oportu nes. 

Davant de l'absència d'esta i en cas de graveta t, el  cont ractista prendrà les mesures adequades 
comunicant-les amb caràcter d'urgència a la Direcció Tècnica. 

- En tot moment hauran de respectar-se els itineraris d'evacuació d'operaris en cas d'emergència.  
- Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga.  
3) Després del terraplenament: 
- Un a vega da s'h a a conseguit la cota, es revi saran les deïficacions confrontants p er a  observa r 

possibles lesions, per a prendre les mesures que s'estimen oportunes.  
- No e s retiraran el s a puntalaments, apuntalaments, tanq ues, etc. fins q ue no s'h aja consolidat 

definitivament el terraplenament. 
- En cas d'inundacions, entollades i filtracions, es mantindrà en el fons el desaigüe necessari. 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat. 
- Guants. 
- Botes impermeables de seguretat. 
 
 
1.6.3. FERMS I PAVIMENTS. 
Sola de formigó 
-Es reposarà la sola enderrocada per culpa de les accions de les arrels. 

A) Riscos més comuns: 
* Afonament de terres.  
* Caiguda de persones des del vora dels pous.  
* Dermatosi per contacte amb el formigó.  
* Lesions per ferides punxants en mans i peus.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.   
* Caiguda de persones a distint nivell.   
* Sobreesforços o postures inadequades.   
* Xocs i colps contra objectes immòbils.   
* Caiguda d'objectes en manipulació.   
* Contactes elèctrics.   
* Il·luminació inadequada.   
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* Colps i talls per objectes o ferramentes.   
* Xafades sobre objectes.   
* Projecció de fragments o partícules.   

B) Normes o mesures preventives: 
- Es prohibirà la circulació davall càrregues suspeses   
- Es realitzarà el transport dels elements de l'encofrat per mitjà de bragues enllaçades i proveïdes de 

ganxos amb pestells de seguretat  
- S'usaran bastimentades en condicions de seguretat.   
- Se suspendran els treballs si plou.   
- En els vores dels forjats es col·locaran xàrcies de seguretat del tipus forca.  
- No es procedirà al desencofrat si no estan en servici les xàrcies de seguretat.   
- En els treb alls en altura és p receptiu l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst pu nts fixos 

d'enganxall en l'estructura amb la necessària resistència.  
- S'usaran apuntalaments d'acord amb les càrregues a suportar.   
- S'usaran plataformes de 60 cm per a circular sobre el forjat encara no formigonat.  
- Els buit s deixats en el fo rjat es taparan per mitjà de xàrcies de seguretat o maçàs metàl·lic. Quan 

els buits del forjat siguen majors de 2  m2  es col·locaran baranes.  
- Neteja i orde en l'obra.   

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Arnés de seguretat, (en treballs en altura).   
* Casc de seguretat homologat.  
* Ús de guants de seguretat.   
 

Paviment d’urbanització de peces rígides 
- Sobre el terreny existent s'estendrà una capa de terres, s’apiconarà, sobre aquesta anirà estenent-

se una sola de formigó de 12 cm. De gruix, i per últim el morter de ciment formant una capa de 20 
mm de gruix, cuidant que queda una superfície contínua de seient del paviment.  

- Prèviament a la col·locació dels taulells i llambordes i amb el morter fresc s'empolvorarà aquest amb 
ciment.  

- Humides prèviament, els taulells ani ran col·locades sobre la capa de morter a mesura que es vaja 
estenent, disposant-se amb juntes d'ample no menor d'1 mm, respectant les juntes previstes en la 
capa de morter si n'hi haguera.  

- Posteriorment s'estendrà la beurada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat dels taulells per al 
farciment de juntes, i una vegada seca s'eliminaran les restes d'aquesta i es netejarà la superfície.  

A) Riscos més comuns: 
- Xafada i contusions per arreplegues mal col·locats o en el transport i col·locació de les peces, o per 

les ferramentes.  
- Colps per maneig d'objectes o ferramentes manuals.  
- Sobreesforços.  
- Electrocucions en l'ús de ferramentes elèctriques. 
- Talls en els peus per xafades sobre enderrocs i materials amb arestes tallants. 
- Cossos estranys en els ulls. 
- Projecció de partícules al realitzar talls de peces. 
- Afeccions a l'aparell respiratori per ambients tòxics o polsosos. 

B) Normes o mesures preventives: 
- La il·lumin ació pe r mitjà  de po rtàtils es faran amb portalàmpades esta ncs amb mànec aïllant i 

reixeta de protecció de la pereta i alimentats a 24 V.  
- Es prohibirà el  conexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.  
- Els a rreplegues mai n o es di sposaran de fo rma que obstaculitzen el s llo cs de pa s, pe r a evitar 

accidents per entropessó.  

C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de  seguretat h omologat (obligatori per als despla çaments per l'obra i en aqu ells llocs on 

existisca risc de caigudes d'objectes).  
- Guants de P.V. C o goma. Guants de cuiro.  
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- Ulle res anti pols en el s t reballs d e tal l. Màscares  antipols amb  filtre me cànic re canviable en el s 
treballs de tall.  

- Granota de treball.  

Rígoles/rastells 
- Sobre la sola existent s’estendrà el morter de ciment formant una capa de 20 mm de g ruix, cuidant 

que queda una superfície contínua de seient del paviment.  
- Le s p eces que fo rmen l 'encintat es col·locaran a t opall sobre e l sup ort, re bent-se amb el morte r 

lateralment, de manera que queden juntes entre elles d'1 cm com a màxim.  
- Post eriorment, s'e stendrà la beurada de ciment de ma nera q ue le s ju ntes qued en perfectament 

farcides. 

A) Riscos més comuns: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Xocs i colps contra objectes immòbils. 
- Sobreesforços o postures inadequades. 
- Contacte amb substàncies nocives o tòxiques. Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
- Exposició al soroll. 
- Il·luminació inadequada. 
- Colps i talls per objectes o ferramentes. Xafades sobre objectes. 
- Projecció de fragments o partícules. 

B) Normes o mesures preventives: 
- S'extremarà l'atenció en el maneig de talladores per a evitar talls. 
- Es prohibirà l'ús de la radial amb la protecció del disc llevada o amb un disc defectuós. 
- Es realitzarà els treballs de tal manera que no s'estiga en la mateixa postura durant molt de temps. 
- Es revisarà l'estat dels cables de la radial. 
- Neteja i orde en l'obra. 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat. 
- Ulleres de protecció, (per a protegir-nos d'esguitades). 
- Guants de neopré. 
- Bótes de seguretat. 

Arquelles 
Realitzarem una solera amb formigó en massa de resistència característica 100 kg/cm2 
Les parets les realitzarem mitjançant un mur aparellat de 12 cm de gruix, de rajola massissa 
R-100 kg/cm2, amb juntes de morter M-40 de gruix  1 cm. Col·locarem una reixeta enrasada 
amb el paviment. Cèrcol format per perfils L 50.5 mm proveït de pat illa d'ancoratge en cada 
u dels angles.  

A) Riscos detectables durant l'execució: 
* Caigudes al mateix nivell.  
* Caigudes a distint nivell.  
* Talls en les mans per objectes i ferramentes.  
* Atrapamientos entre peces pesades.  
* Els inherents a l'ús de la soldadura autògena.  
* Xafades sobre objectes punxants o materials.  
* Cremades.  
* Sobreesforços.  
* Altres.  

B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Es mantin dran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme se  

avanç, apilant la runa per al seu abocament per les trompes, per a evitar el risc de xafades 
sobre objectes.  

- Els talls disposaran d' una bona ventilació, principalment on se solde  plom, i est aran ben 
il·luminats, aproximadament entre 200 i 300 lux.  

- La il·luminació elèctr ica mediante portátiles se  efectuará mediante 'mecanismos estancs 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT :  
“SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCEMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DElL PAVIMENT DEL CARRER DEL CUP”.  
PPOS-2017 - POTRIES. 
 

FRANCESC BOSCÀ I MAYANS. TEL I FAX: 96 282 06 61 – 96 282 25 47                                                                                       23 

de seguridad' amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la pereta.  
- Es prohibirà l'ús de misteres i bufadors al costat de materials inflamables.  
- Es prohibirà abandonar les misteres i bufadors enceses.  
- Es controlarà la direcció de la flama durant  les operacions de soldadura en evitació 

d'incendis.  
- Per a treb alls en altur a s'utilitzaran bastides de borriquetas o penjats, devent complir les  

normes reglamentàries. Existiran punts fixos on poder llig ar l'arnés d e seguretat.  Si la  
duració del treball és curta, podran utilitzar-se escales de tipus tisora.  

- Els llocs de pas de tubs que hagen de protegir-se pe r a aploma r la vertical en les 
conduccions es rodejaran de baranes en totes les plant es, i s'iran  retirant conforme  
s'ascendisca amb la canonada.  

- Les màqui nes dobladores i tallado res elèctriques estaran protegides per presa de terra i 
disjuntor diferencial a través del quadro general.  

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat, (per als desplaçaments per l'obra).  
* Guants de cuiro.  
* Bótes de seguretat.  
* Roba de treball.  
* Arnés de seguretat.  
 
 
1.6.4. INSTAL.LACIONS 

Aigua potable 
- L'Abastiment d'Aigua es basarà en l’execució de la canonada i les escomeses  
domiciliaries.  
- Tant les arquetes com les claus aniran sobre una solera de formigó. 

A) Riscos detectables durant l'execució: 
- Colps contra objectes i atrapaments. 
- Afonament i bolcada dels paraments del pou o rases. 
- Caigudes d'objectes. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. Caiguda de persones a distint nivell. 
- Colps i talls per l'ús de ferramentes manuals. 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Es disposarà en obra dels mitjos adequats de bombament. 
- Quan es preveja l'existència de canalitzacions en servei, es deter minarà el seu traçat  
sol·licitant, si és necessari, la seua cort i el desviació. 
- Al començar la jornad a es revisaran les entibacions i es comprovarà l'absència de gasos i 
vapors, si existiren es ventilarà la rasa abans de començar el treball. 
- El material  procedent de l'excavac ió s'apilarà allunyat del bord la rasa. En el bord lliure es 
disposarà una tanca, a tot el llarg, quan les obres es realitzen en zones habitades. 
- Es disposaran passarel·les amb tanques late rals en els passos habituals de vianants. La  
separació màxima entre dos passos serà de 50 m. 
- Si es travessen vies de tràfic rodat, la rasa es realitzarà  en dos mit ats, compactant una 
mitat abans d'excavar.  
- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible 
sobre dorments de fu sta, en un  receptacle  delimitat per diversos peus dr ets que  
impedisquen que per qualsevol causa els conductes llisquen o roden.  
- Es tindrà  especial atenció quan es vaig tirar el formigó d e base per  a les arq uetes i les 
claus.  
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat.  
- Guants de cuiro. Guants de goma o de P.V.C.  
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- Bótes de seguretat. Bótes de goma o de PVC de seguretat.  
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat.  

Clavegueram 
Les canalitzacions seran amb canonades de PVC. 
Es realitzarà una rasa i la canonada l'assentarem sobre un llit de grava. La rasa es protegirà 
amb una sola de formigó.  
POU DE REGISTRE 
Realitzarem una solera amb formigó en massa de resistència característica 100 kg/cm2 
Les parets de l'albelló les realitzar em mitjançant un mur aparellat de 12 cm de gruix, de  
rajola massissa R-100 kg/cm2, amb  juntes de  morter M-40 de gruix  1 cm i prefabricats de  
formigó. Col·locarem una reixeta enrasada amb el  paviment. Cèrcol format per perfils L 50.5 
mm proveït de patilla d'ancoratge en cada u dels angles. L es parets interiors dels a lbellons 
les esquerdejarem amb morter 1:3 i brunyit. Angles arrodonits. 

A) Riscos detectables durant l'execució: 
* Caigudes al mateix nivell.  
* Caigudes a distint nivell.  
* Talls en les mans per objectes i ferramentes.  
* Atrapamientos entre peces pesades.  
* Els inherents a l'ús de la soldadura autògena.  
* Xafades sobre objectes punxants o materials.  
* Cremades.  
* Sobreesforços.  
* Altres.  

B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Es mantin dran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme se  

avanç, apilant la runa per al seu abocament per les trompes, per a evitar el risc de xafades 
sobre objectes.  

- Els talls disposaran d' una bona ventilació, principalment on se solde  plom, i est aran ben 
il·luminats, aproximadament entre 200 i 300 lux.  

- La il·luminació elèctr ica mediante portátiles se  efectuará mediante 'mecanismos estancs 
de seguridad' amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la pereta.  

- Es prohibirà l'ús de misteres i bufadors al costat de materials inflamables.  
- Es prohibirà abandonar les misteres i bufadors enceses.  
- Es controlarà la direcció de la flama durant  les operacions de soldadura en evitació 

d'incendis.  
- Les màqui nes dobladores i tallado res elèctriques estaran protegides per presa de terra i 

disjuntor diferencial a través del quadro general.  

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat, (per als desplaçaments per l'obra).  
* Guants de cuiro.  
* Bótes de seguretat.  
* Roba de treball.  
* Arnés de seguretat.  
 

Canonades telefonía i electricitat 
Les canalitzacions seran amb canonades de PVC. 
Es realitzarà una rasa i la canonada l'assentarem sobre un llit de grava. La rasa es protegirà 
amb una sola de formigó.  

A) Riscos detectables durant l'execució: 
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* Caigudes al mateix nivell.  
* Caigudes a distint nivell.  
* Talls en les mans per objectes i ferramentes.  
* Atrapamientos entre peces pesades.  
* Els inherents a l'ús de la soldadura autògena.  
* Xafades sobre objectes punxants o materials.  
* Cremades.  
* Sobreesforços.  
* Altres.  

B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Es mantin dran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme se  

avanç, apilant la runa per al seu abocament per les trompes, per a evitar el risc de xafades 
sobre objectes.  

- Els talls disposaran d' una bona ventilació, principalment on se solde  plom, i est aran ben 
il·luminats, aproximadament entre 200 i 300 lux.  

- La il·luminació elèctr ica mediante portátiles se  efectuará mediante 'mecanismos estancs 
de seguridad' amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la pereta.  

- Es prohibirà l'ús de misteres i bufadors al costat de materials inflamables.  
- Es prohibirà abandonar les misteres i bufadors enceses.  
- Es controlarà la direcció de la flama durant  les operacions de soldadura en evitació 

d'incendis.  
- Les màqui nes dobladores i tallado res elèctriques estaran protegides per presa de terra i 

disjuntor diferencial a través del quadro general.  

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat, (per als desplaçaments per l'obra).  
* Guants de cuiro.  
* Bótes de seguretat.  
* Roba de treball.  
* Arnés de seguretat.  
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1.7. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

1.7.1. Senyalització 

DESCRIPCIÓ DE SENYALITZACIÓ UTILITZADA :  
- Esta obra deu tindre una sèrie de senyals, indicadors, tanques o llums de seguretat que indiquen i 

facen conéixer per endavant tots els perills.  
- La senyalització a utilit zar ha d'est ar d'acord am b principi s professional s, i es basarà en el s 

fonaments dels codis de senyals, com són:  
1) Que el senyal siga de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribe a l'interessat.  
2) Que les persones que la perceben, vegen el q ue significa. Rètols com a P ERILL, ATENCIÓ, 

ALT, una vegada llegit s, complixe n bé  amb el mi ssatge de senyalització, perquè d e tots és 
conegut el seu significat. 

- El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra. 
- El segon fonament consisteix que les persones perceben el missatge o senyal, la qual cosa suposa 

una educació preventiva o de coneixement del significat d'eixos senyals. 
 
SENYALITZACIÓ EN L'OBRA: 
La senyalitza ció e n l'ob ra, és complexa i la mé s variad a, have nt de pa rlar de diverso s t ipus de 

senyalització segons característiques de base com són: 
1) Per la localització dels senyals o missatges: 
- Senyalització externa. Al seu torn pot dividir-se en senyalització avançada, anticipada, a di stància. 

Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I senyalització de posició, 
que marca el límit de l'activitat edificatoria i el que és intern o extern a esta. 

- Senyalit zació i nterna. Per a  pe rcepció de s de l'àmbit i ntern d el centre del  treb all, amb  
independència de si el senyal està col·locat dins o fora de l'obra. 

2) Per l'horari o tipus de visibilitat: 
- Senyalització diürna. Es basa en l'aprofitament de la llum solar, mostrant cartells, ba nderins rojos, 

bandes blanques o roges, triangles, tanques, etc. 
- Senyalització nocturna. A falta de la llu m diürna, es poden utilitzar els mateixos senyals diürns però 

buscant la seua visibilitat per mitjà de llum artificial. 
3) Pels òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, component-se els següents tipus de  

senyalització: 
- Senyalització visual. Es compon en base a la forma, el color i el s esquemes a percebre visualment. 

Els senyals de trànsit són un bon exemple. 
- Senyalització acústica. Es bas a en sons estridents, intermitents o d'impacte. Sol utilitzar-se en 

vehicles o màquines per mitjà de xiulets, sirenes o clàxon. 
- Senyalit zació olfa ctiva. Consi steix a  a ddicionar u n producte d' olor característica a ga sos i nodors 

perillosos. Per exempl e una fuga d e butà que é s i nodor e s percep p er l' olor del component 
addicionat prèviament. 

- Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles blans amb què s'entropessa avisant d'altres perills majors, 
Per exemple cordells, baranes, etc. 

 
MITJANS PRINCIPALS DE SENYALITZACIÓ EN ESTA OBRA :  
- Els bastides a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els 

camions i màquines solen disposar de botzin es i senyals acústics, certs prod uctes poden emanar 
mal olor, però solen arri bar a l'obra amb les s enyalitzacions m untades. Els bastides utilitzats  
freqüentment estan tipificats i el mercat ofer eix un a àmplia ga mma de pro ductes qu e cobreixe n 
perfectament les demandes en els següents grups de bastides de senyalització: 

1) TANCA: Din s d'e sta o bra s'utilitzaran tanqu es diversos, un s fixos i altres mòbils, q ue delimiten 
àrees determinades de magatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tanca de zones de 
perill ha de complementar-se amb senyals del perill previst. 

2) BALISAM ENT: S'utilitzarà en esta obra per a f er vi sibles el s obstacles o objectes que puguen 
provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets treballs temporals com per a 
obrir un pou, col·locar un pal, etc.  

3) SENYALS: Les qu e s'utilitzaran en esta obra responen a co nvenis internacionals i s'aju sten a la  
normativa actual. L'objectiu és que siguen conegudes per tots. 

4) ETIQUETES: En esta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb 
frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de 
posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos.  
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RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE):  
- Cremades.   
- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals i xapes metàl·liques.  
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant e l seu va 

vore, es procurarà principalment que :  
a) Siguen treballadors amb permís de conduir. 
b) Estig uen protegits am b equi ps de protecció individual, se nyals llumin osos o fluoresce nts, 

d'acord amb la normativa de trànsit. 
c) Utilitzen peces reflectores segons UNE-EN-471. 
d) Se situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat. 

- Una ve gada finalitzada l 'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització 
definitiva de vials.  

- Retirad a d e so bres de material s, f erramentes i  re stes d'obra no col·locats (pe ces trencade s, 
embolcalls, palets, etc.).  

 
EQUIPS DE PROT ECCIÓ INDIVIDUA L (OPERACIONS DE MUNT ATGE I  
DESMUNTATGE):  
- Roba de treball amb franges reflectores.  
- Guants preferiblement de cuiro.  
- Botes de seguretat.  
- Casc de seguretat homologat.  
 
1.7.2. Tanca d'obra 

DESCRIPCIÓ :   
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra abans de l'inici de l'obra.  
 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Caiguda de persones al mateix nivell.   
- Xafades sobre objectes.   
- Xocs i colps contra objectes immòbils.   
- Colps i talls per objectes o ferramentes.   
- Projecció de fragments o partícules.   
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius.  
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.  
- Exposició al soroll.   
- Il·luminació inadequada.   
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Les condicions del tanca hauran de ser: 

a) Tindrà almenys 2 metres d'alçària. 
b) Els accessos per al personal i la maquinària o transports necessaris per a l'obra hauran de ser 

distints. Portó per a accés de vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés 
de personal. 

- El tanca com a mesura de segu retat estarà almenys a 2 metre s de di stància de qualsevol punt de  
treball, per a evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció. 

- Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles. 
- Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
- Es col·locarà a l'entrada el -Cartell d'obra- Amb la senyalització corresponent. 
 
EQUIPS DE P ROTECCIÓ INDIVIDUA L (OPERACIONS DE MUNTATGE,  
DESMUNTATGE I MANTENIMENT): 
- Guants de neopré. 
- Granota de treball. 
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- Casc de seguretat homologat. 
- Calçat de Seguretat. 
- Peces reflectores en cas de trànsit rodat en la zona. 
 
1.7.3. Barana de seguretat tipus ajuntament 
 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- S'utilitzara n baranes ti pus ajunta ment per a condemnar l'accés a les zones on vagen a 
realitzar-se treballs. Tindrà la resistència adequada per a la retenció de persones. 
- En els a ccessos zon es tancade s, a més d e la barana  tipus a juntament es col·locaran  
senyals de -Prohibit el pas-. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caiguda de persones a distint nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors. 
- Sobreesforços. 
- Colps o talls per maneig de la barana tipus ajuntament. 
- Altres. 

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- La protecció del r isc de caigud a al buit pe l bord perimetral de les rases e s realitzarà  
mitjançant la col·locació de baranes tipus ajuntament. 
- La disposició es realitzarà segons el que disposa Plans. 
 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé. 
- Bótes de seguretat. 
- Guants de cuiro impermeabilitzats. 
- Guants de goma o PVC  
- Cinturó de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 
 
1.7.4. Passarel·les de seguretat 
 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Protecció col·lectiva molt usada per a accedir a l'obra o per a salvar desnivells. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caigudes a distint nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Els derivats de desplaçaments incontrolats del bastida. 
- Atrapaments. 
- Sobreesforços. 
- Els inherents al treball que ha d'exercir-se sobre ells. 
- Altres. 

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Quan sig a necessari disposar p assarel·les per a acce dir a le s o bres o per  a salvar 
desnivells, aquestes hauran de reunir les següents condicions: 
a) La seua amplària mínima serà de 60 cm. 
b) Els elements que la componen estaran disp osats de manera que ni es puguen  separar 
entre si, ni puguen lliscar dels seus punts de suport. Per a  això és convenient disposar de  
topalls en els seus extrems, que eviten lliscaments. 
c) Es col·locaran en els seus costats oberts, baranes resistents de 90 cm. d'altura amb llistó 
intermedi i sòcols de mínim 15 cm d'altura. 

PROTECCIONS PERSONALS: 
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- Casc de seguretat. 
- Bótes de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Roba de treball. 
 
1.8. MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA D'OBRA. 
 
1.8.1.MAQUINÀRIA EN GENERAL. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcades. Afonaments. Xocs. 
* Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
* Soroll. 
* Explosió i incendis. 
* Atropells. 
* Caigudes a qualsevol nivell. 
* Atrapaments. Talls. Colps i projeccions. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Els inherents al propi lloc d'utilització. 
* Els inherents al propi treball a executar i Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Totes les màquines o equips de treball a utilitzar en esta obra disposaran del marcat “CE” i a mé s 

s'adaptaran al que disposa el R.D. 1215 de Equips de Treball. 
- Els m otors amb tra nsmissió a través d'eixo s i corrioles, e staran dotats de carcasses p rotectores 

antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe amb 

l'energia el èctrica. Es prohibeix el seu func ionament se nse carca ssa o  amb deteri oraments 
importants d'aquests. 

- Es prohib eix la manipul ació de qualsevol element component d'una màquina accionada per mitjà 
d'energia elèctrica, estant connectada a la xàrcia de subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d 'accionament mecànic, elèctric o manual, estaran coberts per 
carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les mà quines de fun cionament irregular o avaria des seran retirades immediatament per a l a seua 
reparació. 

- Le s m àquines avariades qu e n o e s pugu en retirar se senyalitzaran am b cartells d'avís am b l a 
llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

- Es prohib eix la manipu lació i op eracions d' ajust i arre glament de màqui nes al personal no  
especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 

- Com a preca ució addi cional per a  evitar la  posad a en se rvei de màqu ines ava riades o de 
funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors, o s'extrauran els fusibles elèctrics. 

- La m ateixa persona que instal·la el rètol d'avís de "MAQUINA A VARIADA", serà l' encarregada de 
retirar-la, en prevenció de connexions o posades en servei fora de control. 

- Nomé s el  personal a utoritzat serà l 'encarregat d e la utilitzaci ó d'u na determinada m àquina o  
màquina-ferramenta. 

- Le s màqui nes q ue no  sigue n de sustentació manual e s recol zaran sempre sobre elements 
anivellats i ferms. 

- L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en directriu vertical. 
Es prohibeixen les estirades inclinades. 

- Els ganxos de penj ar d els apa rells d'hissa r que daran lliures de càrre gues durant les fases de 
descens. 

- Les càrregues en transport suspés estaran sempre a la vista, a fi d'evitar els accidents per falta de 
visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els an gles sense vi sió d e la traje ctòria de càrreg a, se supliran per mitjà d 'operaris que utilitzant 
senyals acordats suplisquen la visió del citat treballador. 

- Es p rohibeix la perm anència o el treball d' operaris e n zone s davall la tra jectòria de càrregues 
suspeses. 

- Els aparells d'hissar a emprar en esta obra, estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i 
dels ganxos, càrrega en punta, gir per interferència. 
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- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors d 'altura i del pes 
a desplaçar, que automàticament tallen el subministrament elèctric al motor quan s'arribe al punt en 
què s'ha de detindre el gir o desplaçament de la càrrega. 

- Els cable s de hissat i su stentació a e mprar en el s aparells d'elevació i tran sports de càrregues en 
esta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats per als que s'instal·la. 

- La substitució de cables deteriorats s'efectuarà per mitjà d e mà d'obra especialitzada, seguint les 
instruccions del fabricant. 

- Els llaços dels ca bles estaran sem pre protegits interiorment per mitjà d e folrets guardacables 
metàl·lics, per a evitar deformacions i cisalladures. 

- Els cables emprats directa o auxiliarment per al t ransport de càrregues suspeses s'inspeccionaran 
com a mínim  una vegada  a la setman a pel Servei de Prevenció, que prèvia comunicació al Cap  
d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que tinguen més del 10% de fils trencats. 

- Els ga nxos de su bjecció o su stentació, se ran d' acer o de fe rro fo rjat, proveïts de "p estell de  
seguretat". 

- Es prohibeix en l’obra, la utilització d'enganxalls artesanals construïts a base de redons doblegats. 
- Tots els aparells de hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que poden suportar. 
- Tot s el s a parells d'hissar estaran sòlidame nt fo namentats, recol zats segons le s n ormes del  

fabricant. 
- Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica, estaran dotades de presa de terra. 
- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 
- Els t reballs de hi ssat, transport i  de scens de càrregues suspeses, qu edaran interrom puts d avall 

règim de vents superiors als assenyalats per a això, pel fabricant de la màquina. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
1.8.2. MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL. 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcada. Atropell. Atrapament. 
* Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 
* Vibracions. Soroll. Pols ambiental. 
* Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en esta obra, estaran dotades de far giratori de 

posada en marxa, fars de marxa cap a avant i de retrocés, retrovisors en estos dos costat s, pòrtic 
de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 

- Les màquines per al m oviment de terres a utilitzar en esta obra, seran i nspeccionades diàriament 
controlant el  bon  fun cionament del  motor, sistemes hid ràulics, f rens, di recció, llum s, botzin a 
retrocés, transmissors, cadenes i pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de moviment de terres, per 
a evitar els riscos per atropell. 

- Es prohibeix en esta o bra, el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, 
per a evitar els riscos de caigudes  o d'atropells. 

- Es prohibeixen les lab ors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en  marxa, en 
prevenció de riscos innecessaris. 

- S'instal·laran límits de se guretat de fi de re corregut, davant de la corona ció dels talls de ta lussos o 
terraplens, als que ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment  de terres, per a evitar 
els riscos per caiguda de la màquina. 

- Se senyalit zaran el s ca mins de ci rculació in terna per mitjà de co rda de  bande roles i senyals 
normalitzats de trànsit. 

- Es p rohibeix en e sta obra la  realitza ció de replantejaments o  de me suraments en l es zone s o n 
estan operant les màquines per al moviment de terres. Abans de procedir a les tasques enunciades, 
serà necessari parar la maquinària, o allunyar-la a altres talls. 
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- Es  prohibeix l'arreplega de  terres  a menys de 2 m. del vora de l'excavació. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
* Ulleres de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Roba de treball. 
* Vestimenta per a temps plujós. 
* Botes de seguretat. 
* Protectors auditius. 
* Botes de goma o de PVC 
* Cinturó elàstic antivibratori. 
* Peces reflectores. 
 
1.8.3. DÚMPER MOTOVOLQUET. 
- La denominació de dúmper comprén una determinada gamma de vehicles destinats al transport de 

materials lle ugers, la característica principal de  la qual consisteix en un a ca ixa, tolva o bolqu et 
basculant p er a l a seua descàrrega. Ací tra ctarem no del camió de  g ran tonatge  si nó del  qu e 
podríem anomenar amb major propietat carretó a motor amb bolquet, utilitzada e n l'interior i veïns 
de les obres de construcció.  

- Utilitzarem aquest vehicle en l'obra per la capacitat de la caixa i la seua operativitat. Estos ofereixen 
interessants possibilitats en les ob res de movim ents de terres, quan és b aixa la prod ucció de  
l'excavadora.  

- Existeixen en el me rcat una g ran diversitat de vehicles d'esta classe, per l a qual cosa, el egirem el 
que se cenyisca millor a les nostres necessitats i ens presenta millors rendiments i economia. 

 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcada de la màquina durant l'abocament.  
* Bolcada de la màquina en trànsit.  
* Atropell de persones.  
* Xoc per falta de visibilitat.  
* Caiguda de persones transportades.  
* Colps amb la maneta de posada en marxa.  
* Altres.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Amb el vehi cle carregat hauran d' abaixar-se les rampes d'esquena a la m arxa, lentament i evitant 

frenades brusques.  
- Es p rohibirà circular per pendents o rampes superiors al 20  per 100 en terrenys humits i al  30 pe r 

100 en terrenys secs.  
- S'establirà unes vies de circulació còmodes i lliures d'obstacles senyalitzant les zones perilloses.  
- Es prohibeix la circulació del dúmper sobre els talusos.  
- En les rampes per què circulen estos vehicles existirà almenys un espai lliure de 70 cm. sobre les 

parts més ixents dels mateixos.  
- Q uan es d eixe e stacionat el vehi cle es pa rarà el motor i s'accionarà el f re d e m à. Si  està  en 

pendent, a més es calçaran les rodes.  
- En l'abo cament de terre s, o un altre material, al costat de ra ses i taluso s haurà de col·locar-se un 

límit que impedisca l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vora del desnivell, 
tenint en compte l'angle natural del  ta lús. Si la  descàrrega és la teral, el dit límit es prolon garà en 
l'extrem més pròxim al sentit de circulació.  

- En la posada en marxa, la maneta ha d'agarrar-se col·locant el polze al costat dels altres dits.  
- La maneta tindrà la longitud adequada per a evitar colpejar parts pròximes a ella.  
- Es retiraran del vehicle, quan es deixe estacionat, els elements necessaris que impedisquen el seu 

arrancada, en prevenció que qualsevol altra persona no autoritzada puga utilitzar-lo.  
- Es revisa rà la càrrega abans d'ini ciar la marx a observant la  seua corre cta dispo sició i que n o 

provoque desequilibri en l'estabilitat del dúmper.  
- Le s càrregues seran a propiades al  tipus de b olquet di sponible i mai dificultaran la  visió del 

conductor.  
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- En p revisió d'a ccidents, es p rohibirà el tran sport de pe ces (puntals, taul ers i sembla nts) que 
sobreïsquen lateralment del cubilot del dumper.  

- Es prohibirà expressament en esta obra, conduir els dúmpers a velocitats superiors als 20 Km/h. 
- Els conductors de dúmpers d'esta obra estaran en possessió del carnet de classe B, per a poder ser 

autoritzats a la seua conducció.  
- El condu ctor del dúmper no hi haurà de permetre el transport de passatgers sobre aquest, estarà 

directament autoritzat per person al re sponsable per a la seua utilització i haurà de complir le s 
normes de circulació establides en el recinte de l'obra i, en general, s'atindrà al Codi de Circulació.  

- En ca s de qualsevol an omalia ob servada en el seu manei g e s po sarà en coneixement del se u 
immediat superior, a fi que es prenguen les mesures necessàries per a esmenar la dita anomalia.  

- Mai es pararà el motor emprant la palanca del descompressor.  
- La revisió general del vehicle i el seu manteniment hauran de seguir les instruccions marcades pel 

fabricant. És aconsellable l'existència d'un manual de manteniment preventiu en què s'indiquen les 
verificacions, lubricació i neteja a realitzar periòdicament en el vehicle.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Roba de treball.  
* Cinturó elàstic antivibratori.  
* Botes de seguretat.  
* Botes de seguretat impermeables (zones enfangades).  
* Vestimenta per a temps plujós.  
 
1.8.4. CAMIÓ BASCULANT O CAMIÓ GRUA. 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Atropell de persones (entrada, eixida, etc.). 
* Xocs contra altres vehicles. 
* Bolcada del camió. 
* Caiguda (al pujar o baixar de la caixa). 
* Atrapament (obertura o tancament de la caixa). 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Els camions dedicats al transport de terres en obra estaran en perfectes condicions de manteniment 

i conservació. 
- La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans de mamprendre la 

marxa. 
- Les entrades i  eixides a l 'obra es realitzaran amb precaució auxi liat pels senyals d'un membre de 

l'obra. 
- Si p er qualsevol circumstància haguera de parar en la  rampa el vehicle quedarà frenada i calçat 

amb topalls. 
- Es prohibeix expressament carregar els cami ons per damu nt de la càrrega màxima marcada pel 

fabricant, per a previndre  els risco s d e sob recàrrega. El condu ctor roman drà fora de la cabi na 
durant la càrrega. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé (a l'abandonar la cabina del camió i transitar per l'obra). 
* Roba de treball. 
* Calçat de seguretat. 
 
1.8.5. MAQUINES - FERRAMENTA EN GENERAL. 
- En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a la utilització de 

xicotetes fe rramentes accionades pe r ene rgia elèctrica: Tre pants, rozad ores, ce pilladores 
metàl·liques, serres, etc., d'una forma molt genèrica. 

 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Talls. 
* Cremades. Colps. Projecció de fragments. 
* Caiguda d'objectes. 
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* Contacte amb l'energia elèctrica. 
* Vibracions. Soroll. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- Les màquines-ferramentes elèctriques a utilitzar en esta obra, estaran protegides elèctricament per 

mitjà de doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquina-ferramentes estaran protegits per la carcassa i resguards propis 

de cada aparell, per a evitar els riscos d'atrapaments, o de contacte amb l'energia elèctrica. 
- Les tra nsmissions motri us pe r co rretges, est aran sempre prot egides pe r mitjà de bast idor qu e 

suporta u na malla metàl·li ca, di sposada de tal fo rma, que p ermetent l'ob servació de la correcta 
transmissió motriu, impedisca l'atrapament dels operaris o dels objectes. 

- Les màquines en situació d'avaria o de semiavaria s'entregaran al Servei de Reparació. 
- Les màquines-ferramenta  amb ca pacitat de tall, tindran el di sc protegit per mitjà d'una carcassa 

antiprojeccions. 
- Les m àquines-ferramenta no prote gides el èctricament per mitj à del  sistem a de doble a ïllament, 

tindran les seue s carca sses de protecció de motors  el èctrics, e tc., con nectades a l a xà rcia de 
terres en combinació amb els disjuntors diferencials del quadro elèctric general de l'obra. 

- En ambients humits l'alimentació per a les màquines-ferramenta no protegides amb doble aïllament, 
es realitzarà per mitjà de connexió a transformadors a 24 V. 

- Es prohib eix l'ús de màquines-ferramentes al personal no  a utoritzat per a evitar accidents pe r 
imperícia. 

- Es p rohibeix deixar le s ferramentes elèctriques d e tall o tre pants, aba ndonades en el sòl, o en  
marxa encara que siga amb moviment residual en evitació d'accidents. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Guants de seguretat. Guants de goma o de PVC 
* Botes de goma o PVC.  Botes de seguretat. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
* Protectors auditius. 
* Màscara filtrant. Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable. 
 
1.8.6. TALLADORA RADIAL - AMOLADORA. 
- Màquines portàtils, utilitzades per a tallar, polir o abrillantar superfícies rugoses.  
- Les amoladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en múltiples operacions.   
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Projecció d'objectes.  
* Xafades sobre objectes.  
* Contactes elèctrics.  
* Caigudes a aquest o distint nivell degudes a desequilibris induïts per reaccions imprevistes, i moltes 

vegades brutals, de la màquina. En general, en totes les ferramentes rotatives hi ha el risc que el 
cos de la mà quina tendisca a gira r en sentit contrari quan la ferra menta de tall  s'encalla. El parell 
de gir produït en un embós ha de ser suportat per l'operador, a menys que es transmeta a la peça 
treballada i esta ixca despedida. 

* Colps al treballar peces inestables.   
* Talls pe r contacte di recte amb el disc o per  ruptura i proje cció de fragment s d'aquest, que pode n 

afectar a qualsevol part del cos.   
* Ferides en ulls produïdes per projecció de partícules del material treballat o de la pròpia fe rramenta 

d'inserció. 
* Cremades degudes a incen dis de vapors o altre s materials inflamables, ocasionats per espurnes. 

Pot inclú s do nar-se el cas de tre ballar aliatges amb  com ponents perillo sos e n estat d e p ols la  
captació i del qual eliminació resulte imprescindible.   

* Inhalació de pols procedent del material treballat i del mateix mola.   
* Exposició a  soroll, ja qu e, al propi soroll de la m àquina, cal sumar l'in crement que e s produ eix 

depenent del material treballat (fregament amb la peça, ressonància i vibració d'esta, reflexió, etc.   
* Exposició a vibracions.   
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B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- El personal encarregat del maneig de l'amoladora haurà de ser expert en el seu ús.  
- L'amoladora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al 

disc ade quat a la tasca i al material  a treballa r, i als elem ents auxilia rs que po gueren se r 
necessaris.  

- En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge del mola en el seu emplaçament. És 
elemental la utilització de discos de diàmetres i característiques adequades al treball a efectuar; 
respectar el sentit de rotació indicat sobre esta, i utilitza r correctament els dispositius de fixació del 
mode indicat pel fabri cant. És impo rtant fer rota r el d isc manualment per a verificar que està ben 
centrat i no té fregaments amb la carcassa de protecció.  

- Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent d'emmagatzemar els discos 
en llocs secs, sense sofrir colps i seguint les indicacions del fabricant.   

- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.   
- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada en el mola.   
- Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina.   
- No sotmetre el disc a sobresforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els 

resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobrecalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, 
rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc.   

- En el cas de treballar sobre peces de xicoteta grandària o en equilibri inestable, assegurar la peça a 
treballar, de manera que no sofrisquen moviments imprevistos durant l'operació.   

- Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys al disc o moviments 
incontrolats d'esta. L'ideal seria disposar de suports especials pròxims al lloc de treball.   

- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura de treball, ja que, 
en ca s de pèrdua d'e quilibri pe r re acció inc ontrolada de la  màquina, el s efecte s e s poden 
multiplicar.   

- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell dels muscles, ja 
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.   

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.   
- En cas d 'utilització de pl ats d'escatar, instal·lar en l'empunyadura lateral la protecció corre sponent 

per a la mà.   
- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més 

de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.   
- Existixen també gui es acoplables a l a màquina que permeten, en mod e portàtil, executar treballs 

d'aquest tipu s, obte nint resultats p recisos i  evitant perillosos e sforços laterals del di sc; en  molts 
d'estos casos serà necessari ajudar-se amb una regle que ens definisca netament la trajectòria.   

- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de treball. 
* Ulleres amb muntura i oculars de protecció contra impactes. 
* Traje impermeable per a ambients plujosos. 
* Protectors auditius. 
* Màscara per a treballs amb pols. 
 
1.8.7. FORMIGONERA ELÈCTRICA. 
- En esta obra s'utilitza ran aquests formigoneres, al estar dotat e l bastidor amb xassís de translació, 

la qual cosa suposa facilitat per a moure-la per tota l'edificació.  
- També s'utilitzaran perquè el blocatge d'inclinació del tambor, s'acciona amb un dit i poden adopta r 

diferents posicions de treball segons mescla.  
- La seua uti lització és a causa del seu robustesa, lleugeresa i silenci i pe rquè funcionen amb un 

xicotet motor monofàsic que es connecta a la xàrcia.  
- Com són molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si fos un sol carretó.  
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Atrapaments (paletes, engranatges, etc.)  
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* Contactes amb l'energia elèctrica.  
* Sobreesforços.  
* Colps per elements mòbils.  
* Pols ambiental, Soroll ambiental i Altres.  
 
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les formigoneres s'ubicaran en els llocs ressenyats para tal efecte. 
- Les fo rmigoneres a utilitzar en e sta obra, tindran protegits per mitjà d'una carcassa m etàl·lica els 

òrgans de transmissió de corretges, corona i engranatges, per a evitar els riscos d'atrapament.  
- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xàrcia elèctrica de 

la formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapaments.  
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat. 
- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xàrcia elèctrica de 

la formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapaments.  
- Com vullga  que m olt freqüe ntment t enen els comandaments en form a d e botó o  pol sador, é s 

necessari cuidar la seua instal·lació, evitant que es puguen accionar accidentalment els interruptors 
de posada e n marxa i qu e siguen fàcils d'accionar els pol sadors de parad a. Estos no e staran al 
costat del motor, sinó p referentment en la part ex terior, en llo c fàcilment acce ssible, llun y de la  
corretja de  transmi ssió del motor al  cil indre. No més s'admetrà l a col·locaci ó de l 'interruptor d e 
posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida.  

- Així mateix els pol sadors esta ran protegits per a evitar que el s cai ga material utilit zat en la 
formigonera o aigua.  

- Les carcasses i la resta de parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a terra.  
- La  boton era de comandaments el èctrics de la  formig onera ho serà d' accionament estanc, en  

prevenció del risc elèctric.  
- Els pol sadors d e p osada e n m arxa i pa rada estaran p rou se parats per a  no confondre'ls en  el 

moment d'accionar-los. En el cas que existisquen més polsadors per a les diferents marxes de la 
formigonera, estaran al costat del de posada en marxa. El polsador de parada es distingirà de tots 
els altres pel seu allunyament d'estos i es pintarà de color roig. 

- En la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i 
les masses posades accidentalment davall tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament.  

- Es de nomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte 
amb aquest que normalment no e stan davall ten sió, però que poden estar-ho si e s produeix un  
defecte d'aïllament.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Ulleres de seguretat antipols (antiesguitades de pastes).  
* Roba de treball.  
* Guants de goma o PVC  
* Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 
* Vestimenta impermeable.  
* Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
1.8.8. TALLADORA MATERIAL CERÀMIC. 
- Moltes vegades en les obres es planteja el problema del tall de materials vidriats que no és possible 

realitzar-lo amb grans discos ja que trencarien la caixa de ceràmica i a més perquè les peces són 
de xicoteta grandària en relació amb els discos de tall.  

- Per això i per a materi als com el gres i la ceràmica, utilitzarem en l'obra aquest tallador manual que 
consta d'una plataforma sobre la qual es recolzen dos guies lliscants sobre les quals es va muntat 
el carro de la ferramenta tallant.  

- Les guies són acerades i inoxidables i requereixen un constant greixat i manteniment per a facilitar 
el lliscament del carro. 

 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Electrocució.  
* Atrapaments amb parts mòbils.  
* Talls i amputacions.  Projecció de partícules. Emanació de pols.   
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* Ruptura del disc. Projecció d'aigua.  
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Tots els elements mòbils aniran proveïts de les seues proteccions.  
- Es tallarà només els materials per als que està concebuda.  
- Es farà una connexió a terra de la màquina.  
- Se situa rà l a màquin a d e tal manera  que la proj ecció de pa rtícules i l'eva cuació de pol s sig a el 

menys perjudicial per a la resta de companys.  
- Hauran cartells indicatius dels riscos principals de la màquina.  
- Estarà dotada d'un sistema que permeta l'humitejat de les peces durant el tall.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Guants de cuiro. Guants de goma.  
* Vestit d'aigua.  
* Botes de goma.  
* Empenyedors.  
* Ulleres antipartícules.  
* Màscara antipols (cas de no usar doll d'aigua).   
 
1.8.9. MARTELL DESTROSSADOR. 
- El seu funcionament és semblant a  l' alimentat per motor comp ressor a base de  p ressió exercida 

sobre el trepant o punta per un motor amb pistons.  
- Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, abujardat i obertura de regates. 
- Dins dels diferents grups de martell s elèctrics són els de major pes i potència, ja que el rendiment 

que s’exigeix és elevat.  
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Lesions per sorolls.  
* Lesions per vibració i percussió.  
* Projecció de partícules.  
* Colps per diverses causes en el cos en general.  
* Electrocució (en les elèctriques).  
* Incendi per curtcircuit.  
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- S'alimentarà el corrent a baixa tensió (no superior a 50 v)  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.  
- Es dotaran de doble aïllament.  
- Es dotarà al martell d' un interrupto r de re ssort, de forma q ue la maqui nària fun cione estant 

pressionat constantment l'interruptor.  
- El personal encarregat del maneig del martell haurà de ser expert en el seu ús.  
- El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, a 

la ferramenta adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que pogueren ser 
necessaris. 

- Comprovar que la ferramenta a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
- Para r la màquin a totalment aban s de posar-la, en prevenció de possibl es danys a la ferramenta  

incontrolats d'esta. L'ideal seria disposar de suports especials pròxims al lloc de treball. 
- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura de treball, ja que, 

en ca s de pèrdua d'e quilibri pe r re acció inc ontrolada de la  màquina, el s efecte s e s poden 
multiplicar. 

- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell dels muscles, ja 
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.   
- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
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C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Protector acústic o taps. 
* Cinturó antivibratori. 
* Ulleres antipartícules. 
* Guants de cuiro. 
* Botes normalitzades. 
* Arnés i cordes de seguretat. 
* Màscares. 
 
1.8.10. FERRAMENTES MANUALS. 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Colps en les mans i els peus. 
* Talls en les mans. 
* Projecció de partícules. 
* Caigudes al mateix nivell. Caigudes a distint nivell. 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les ferramentes manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les que han sigut concebudes. 
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no  es troben en bon estat de  conservació o 

defectuoses. 
- Els mànecs estaran adequadament fixats a la ferramenta. 
- Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
- Per a evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaferramentes o estants adequats. 
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls. 
- Els treb alladors re bran i nstruccions concretes sobre l'ú s corre cte de les fe rramentes q ue hagin  

d'utilitzar. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Cascos de seguretat homologat. Botes de seguretat. Guants de cuiro o PVC  
* Roba de treball. 
* Ulleres contra projecció de partícules. 
* Arnés de seguretat (per a treballs en altures).  
 
 
1.9. RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS. 
 
Caigudes en el mateix nivell 

Amb le s m esures exp osades l' acció preventiva serà positiva, con sistent en  la neteja 
periòdica, senyalització i il·luminació dels recorreguts a efectuar pels treballadors. 
 
Colps i caiguda d’objectes  

En diferents fases del s treball s, per ai xò s'ex tremaren les mesures de protecció individ ual, 
col·lectiva i neteja de l'obra en general. 
 
Colps per maneig d'objectes i ferramentes manuals 

En diferents fases d'Obra, s'extremaren les mesures de protecció individual, per a atenuar el 
risc. 

Afecció Reumàtica per humitats en els genolls. 
  Talls per maneig de màquines-ferramentes manuals. 
   Atrapaments entre objectes. 
   Derivats de mitjans auxiliars a utilitzar. 
 
Mesures Tipus 
              Neteja i Organització dels treballs conforme al que indica els apa rtats corresponents de la 

Memòria. 
 
 Ús obligatori d'Elements de Protecció individual 
 - Ús de Casc homologat. 
 - Ús roba de treball. 
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 - Guants de Cuiro. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó faixa elàstica (manipulació de càrregues, inici d'activitat, etc.). 
 - Ulleres antipols-objectes, antiprojeccions (tall radial-serra circular, picat, etc.). 
 - Màscara antipols amb filtre recanviable (treballs amb generació de pols). 
 
 
1.10. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Segons Annex II del 

R.D. 1.627/97). 
 

En aquest apartat es detallen les mesures especifiques a prendre per als treballs inclosos en 
l'Annex II de  RD 1.6 27/97, les qu als impliquen ri scos e specials p er a la  S eguretat i S alut del s 
treballadors. 

En l'obra, objecte d 'aquest Estudi d e Segur etat, tenim com a risc e special i de maj or 
importància la caig uda, el  qual an alitzarem prenent com a risc de referència els tre balls  als qu als 
està associat al dit risc: 

 Moviment de terres. 
Enderrocaments. 
Circulació per la zona de rases i pous. 
Mitjans Auxiliars. 

 
Les mesures especifiques de protecció són les assenyalades en els apartats anteriors. 

 
 
1.11. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS PREVISIBLES TREBALLS 
POSTERIORS. 
 
 En el Project e d'Execu ció no es conte mplen el s tre balls e specífics p er a la conservació i 
manteniment de les obres, per això i a mode esquemàtic i sense perjuí que en el Projecte final d'obra 
s'incloga un annex més detallat s'hauran d'efectuar els treballs següents: 
 Treballs de manteniment en Grups Elevadors “Electrobombes” per a l'aigua potable. 
 Treballs de neteja de la xàrcia de clavegueram. 
 Treballs de manteniment i inspecció periòdica d'in stal·lacions e lèctriques, se gons Ord e 3 1 de  

Gener d'1.9 90 de la Co nselleria d'In dústria, Com erç i Tu risme, realitzat s per in stal·ladors 
autoritzats. 

Abans de  cometre qu alsevol t reball de manteniment s'estarà al que di sposa l'ap artat 
corresponent sobre mesures preventives de seguretat, tant dels treballs (1.6.), Mitjans Auxiliars (1.7.), 
així mateix tots ells hauran d'estar davall la supervisió d'un Tècnic competent. 

 
En Potries, abril de 2018 

L'Arquitecte: 
 
 
 
 

Francesc Boscà i Mayans 
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2.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
GENERALS: 
 
 Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la  seua posterior reforma de 

l'article 24 per mitjà del R.D. 171/2004. 
 Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 

8 de novem bre, de Pre venció d e Riscos L aborals, en matèria de co ordinació d'a ctivitats 
empresarials. 

 Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997 pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i de Salut en les Obres de Construcció. 

 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 Ordenances Municipals. 
 
 
SENYALITZACIONS: 
 
R.D. 485/97, de 14 d'abril. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
 
R.D. 1.40 7/1.992 modifi cat per RD 1 59/1.995, so bre condi cions per a la comercialització i lliur e 

circulació intracomunitària dels equips de protecció individual-EPI. 
R.D. 7 73/1.997 d e 30  de maig, sobre di sposicions mí nimes de segu retat i salut relat ives a la 

utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 
 
 
EQUIPS DE TREBALL: 
 
 R.D. 1215/1.997. Di sposicions mínimes de seguretat i salut pe r a la utilització pels trebal ladors 

dels equips de treball i la seua posterior modificació. 
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el reial decret 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 

 
 
SEGURETAT EN MÀQUINES: 
 
R.D. 1.435/1.992 modificat per RD 56/1.995, dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del 

Consell 8 9/392/CEE, rela tiva a l'apro ximació d e les legi slacions del s E stats memb res sobre 
màquines. 

R.D. 1.495/1.986, modificació  RD 830/1.991, aprova el Reglament de Seguretat en les màquines. 
Orde de 23/05/1.977 m odificada pe r Orde de 7/0 3/1.981. Regl ament d' aparells eleva dors pe r a 

obres. 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 

Tècnica Complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent 
a Grues Mòbils Autopropulsades. 

Orde de 2 8/06/1.988 p el que s' aprova la Instrucc ió Tè cnica Complementària «MIE-A EM2» del 
Reglament d 'Aparells d'El evació i Manutenció, referent a Gru es Torre s Desmu ntables per a 
Obres. 
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PROTECCIÓ ACÚSTICA: 
 
R.D. 1.316/1.989, d el Ministe ri de Rel acions amb le s Corts i d e la  Secretari a d el Govern. 

27/10/1.989. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l'exposició al soroll durant el 
treball. 

R.D. 24 5/1.989, del M inisteri d 'Indústria i En ergia. 27/02/1. 989. Dete rminació de la potència 
acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. 

Orde del Ministeri d'Indústria i Energia. 17/11/1.989. Modificació del RD 245/1.989, 27/02/1.989. 
Orde del Ministeri d'Indústria, Comerç i T urisme. 18/07/1.991. Modificació de l'Annex I del Reial 

Decret 245/1.989, 27/02/1.989. 
R.D. 71/1.992, del  Ministeri d'Indústria, 31/01/1.992. S'amplia l'àmbit d'aplicació del Reia l Decret 

245/1.989, 27/02/1.989, i s’estableixen noves especificacions tècniques de determinats materials i 
maquinària d'obra. 

Orde del MINISTERI d'Indústria i Energi a. 29/03/1.996. Modificació de l'An nex I del Rei al Decret 
245/1.989. 

 
 
ALTRES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ: 
 
R.D. 487/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut rela tives a la ma nipulació manual de  

càrregues que comporten riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
Orde de 20/09/1.986: Model de llibre d'Incidències corresponent a les obres en què si ga obligatori 

un Estudi de Seguretat i Saluden el treball. 
 R.D. 39 6/2006. Di sposicions míni mes de se guretat i salut ap licables al s t reballs am b risc 

d’exposició a l’amiant. 
Orde de 6/05/1.988: Requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o represa d'activitats 

d'empreses i centres de treball. 

 
 
2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 

Cada Contractista està obligat redactar un Pla de Seguretat i Sal ut, adaptant aquest Estudi 
Bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució, a més el qual no suposarà en cap cas un a disminució 
de la seguretat establida en aquest Estudi Bàsic. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de comptar amb l'aprovació expressa del Coordinador 
de Seguretat i Salut en e xecució de l 'obra, a qui es presentarà abans de l a iniciació dels treballs i 
sense la qual no s'iniciaran les mateixes. 

Una còpia del Pla hau rà d'entregar-se al Recurs Preventiu, Servei de Preve nció i Empre ses 
subcontractistes, les quals h auran de conéixe r, transmetre  als seus treballadors i aplica r 
adequadament tot el que especifica el mateix. 
 
 
2.3. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE CONTRACTISTES I 

SUBCONTRACTISTES. 
 

Les em preses Co ntractistes i Subcontractistes real itzaran l 'obertura de cent re de tre ball 
davant de l'autoritat laboral, i legalit zarán un llibre  de subcontract ació prèviament a la s eua entrada 
en l'obra. 

Segons el s Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de P revenció de Riscos Laborals  
s’estableixen els punts següents:  

1. Els treball adors te nen dret a una protecció efica ç e n m atèria de seguretat i sal ut en  e l 
treball. El citat dret suposa l' existència d'u n correlatiu deu re de l'e mpresari de  protecció dels 
treballadors enfront dels riscos laborals. Aquest deure de protecció constituïx, igualment, un deure de 
les Administracions Públiques respecte del person al al seu serve i. Els drets d' informació, consulta i 
participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT :  
“SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCEMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DElL PAVIMENT DEL CARRER DEL CUP”.  
PPOS-2017 - POTRIES. 
 

FRANCESC BOSCÀ I MAYANS. TEL I FAX: 96 282 06 61 – 96 282 25 47                                                                                       43 

vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en la p resent Llei, formen part del d ret dels 
treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat i la  salut 

dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.  A estos efectes, en el 
marc de les seues responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals per mitjà de 
l'adopció de totes les mesures siguen necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors, amb le s e specialitats qu e s' arrepleguen en els articles corresponents e n matèria 
d'avaluació d e ri scos, i nformació, consulta i pa rticipació i form ació del s trebal ladors, a ctuació en 
casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i per mitjà de la constitució d'una 
organització i  del s mitjan s ne cessaris en el s te rmes establerts en el Capítol IV de la present Llei.  
L'empresari desenvoluparà una acció permanent a fi de perfeccionar els nivells de protecció existents 
i disposarà allò necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf 
anterior a les modificacions que pug en experimentar le s circumstàncies q ue in cidisquen e n l a 
realització del treball.  

3. L'empresari haurà de complir les obligacions establides en la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals i disposar de Pla de Prevenció. 

4. Les obligacions dels treballadors establertes en esta Llei, l'atribució de funcions en matèria 
de protecció i preven ció a  treballa dors o Serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats 
especialitzades p er al desenrotllament d'activita ts de preven ció compl ementaran l es accions de 
l'empresari, sense que per això l' eximisquen del  compliment del seu deure en esta matèria, sense 
perjuí de les accions que puga exercitar, si és procedent, contra qualsevol altra persona.  

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de 
cap manera sobre els treballadors. 
 
Equips de treball i mitjans de protecció. 

1. L'empresa ri adopta rà l es me sures necessà ries a fi que els equip s de treball siguen 
adequats per al treb all que haja de realitzar-se i convenientment adaptats a l' efecte, de fo rma que 
garantisquen la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar-los. Quan la utili tzació d'un equip de 
treball pug a pre sentar un  risc espe cífic per a la seguretat i la  salut dels tre balladors, l'e mpresari 
adoptarà les mesures necessàries a fi que:  a) La utilització de l'equip de treball queda reservada als 
encarregats de la dita utilització.  b) Els tr eballs de repa ració, transfo rmació, mante niment o 
conservació siguen realitzats pels treballadors específicament capacitats per a això. 

2. L'empresa ri haurà de prop orcionar als se us tre balladors e quips de protecció individu al 
adequats per a l'acompliment de les seues funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la 
naturalesa d els treball s realitzat s, sig uen n ecessaris. Els equi ps d e p rotecció in dividual hau ran 
d'utilitzar-se quan els riscos no es puguen evitar o no puguen limitar-se prou per mitjan s tècnics de 
protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del treball. 

 
PRINCIPIS BÀSICS: 

D'acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s’estableix que: 
 

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el 
capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals: a) Evitar els riscos. b) Avaluar els riscos 
que no es puguen evitar.  c) Combatre els riscos a l'origen.  d) Adaptar el treball a l a pe rsona, en  
particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes 
de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els 
efectes d'aquest en la salut.  e) Tindre en compte l'evolució de la tècnica.  f) Substituir allò perillós pel 
que comporte poc o cap perill.  g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integre en 
ella la tècni ca, l'organització del tre ball, les condi cions de tre ball, les rela cions socials i la influèn cia 
dels factors ambientals en el treball.  h) Adoptar mesures que ant eposen la protecció col·le ctiva a la 
individual.  i) Donar les degudes instruccions als treballadors.   

2. L'empresa ri pren drà e n con sideració les capacitats profe ssionals dels treballa dors e n 
matèria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-los les tasques.   

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de g arantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguen accedir a les zones de risc greu i específic.   

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències 
no temeràries que poguera cometre el treballador. Per a  la seua adopció es tindran en compte els 
riscos addicionals que pogueren implicar determinades mesures preventives; les quals només podran 
adoptar-se quan la m agnitud del s dits risco s siga substancialment inferio r a  la de q uè e s p retén 
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controlar i no existisquen alternatives més segures.   
5. Podran concertar a ssegurança q ue tinga com a fi garantir com a àmbit de cobe rtura la 

previsió d e ri scos de rivats del treball, l 'empresa respecte del s seus treb alladors, els treb alladors 
autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus so cis, l'activitat de 
les quals consisteix en la prestació del seu treball personal. 
 
Avaluació dels riscos. 

 
1. L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial 

dels riscos per a l a segu retat i la salut  dels t reballadors, qu e e s realit zarà, a mb carà cter general, 
tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguen exposats a riscos 
especials. Ig ual avalua ció haurà de fe r-se am b ocas ió d e l'ele cció del s eq uips d e treb all, de le s 
substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en 
compte aquelles altres actuacions que hagen de desenrotllar-se de conformitat amb el que disposa la 
normativa sobre protecció  de risco s e specífics i activitats d' especial p erillositat. L'avalu ació serà  
actualitzada quan canvien les co ndicions de tre ball i,  en tot cas, se sotmetrà  a con sideració i es 
revisarà, si fóra necessari, amb ocasió dels danys per a la salut que s'hagen produït. Quan el resultat 
de l'avaluació ho fera necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i 
de l'a ctivitat dels treball adors e n la  pre stació d els seus serveis, pe r a  detecta r sit uacions 
potencialment perilloses. 

2. Si el s resultats de l'avaluació prevista en l'apartat anterior ho feren necessari, l'empresari 
realitzarà aquelles activitats de p revenció, incloses les relacionades amb el s mètodes de treball i de  
producció, que garantisquen un m ajor nivell de p rotecció de la seguretat i la salut dels treballadors. 
Aquests actu acions ha uran d'integr ar-se en el conj unt de les a ctivitats de l'empresa i en tots els 
nivells jeràrq uics d'e sta. L es a ctivitats de preve nció haura n de ser modifi cades qu an s'ap recie pe r 
l'empresari, com a conseqüència del s co ntrols p eriòdics previstos e n l'ap artat anteri or, la seua  
inadequació als fins de protecció requerits. 

3. Quan s' haja prod uït un dany per a la salut del s treballa dors o quan, amb  ocasi ó de la 
vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguen indicis que les mesures de prevenció resulten 
insuficients, l' empresari durà a  term e u na inve stigació re specte d'això, a fi de  detect ar le s cau ses 
d'estos fets. 
 

En Potries, abril de 2018 
L'Arquitecte: 

 
 
 
 

Francesc Boscà i Mayans 
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Memòria 
 
Antecedents 

A continuació s'indiquen breument algunes dades del Projecte d'execució: 
 

 Emplaçament: 

 c/ Del Cup de Potries. 

 Tècnics redactors del Projecte d'Execució: 

El projecte d'execució es redacta per encàrrec del promotor. 
Les dades dels Tècnics redactors són els següents: 

  E.B. ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7, S.L. 
  C/ Metge Grau nº7-1º. 
  46760 Tavernes de la Valldigna. 

 
Característiques descriptives i constructives de l'obra: 

Es redacta el projecte per a millorar les infraestructures urbanes; xarxa d'aigua 
potable, xarxa d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, telefonia, enllumenat públic, 
pavimentació de voreres i vies urbanes, eliminació de barreres arquitectòniques, així com la 
dotació de nou equipament urbà en una zona de la poblacio, carrer Del Cup de la localitat 
de Potries. 

Sense dubte, lo mes important, ja que afecta a la salud de la població, es la 
substitucio de la canonada de aigua potable, de fibrociment, per una de més secció i de 
polietilé.  

L'objectiu previst, serà executar les següents obres d'urbanització: 
- Una nova xarxa d'aigües pluvials i substitució de la xarxa d'aigües residuals, al ser 

aquesta insuficient i trobar-se en mal estat. 
- Execució d'embornals. 
- Escomeses a la xarxa d'aigües residuals. 
- Reposició de voreres i pavimentat dels carrers afectats. Eliminació de barreres 

arquitectòniques i peatonalització de dits carrers. 
- Reposició de la xarxa de subministrament d'aigua potable afectada i substitució de 

la xarxa existent. 
- Instal·lació de xarxa de telefonia. 
- Creuaments per l’enllumenat públic, energia electrica i telefonia. 
El fi perseguit és dimensionar adequadament els servicis urbans existents, dotar 

d'aquells que no existixen en l'actualitat i millorar l'aspecte urbà del centre històric 
peatonalitzant-lo i eliminant les barreres arquitectòniques. 

 
Objecte de l'Estudi 

El present estudi té com a objecte establir el protocol d'actuació en matèria de 
gestió de residus, durant els treballs de derrocament, per a fer complir el RD 105/2008 d'1 de 
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de Construcció i Demolició. 
 
Identificació dels agents que intervenen en el procés de gestió de residus 
 Productor de residus (Promotor) 
 El promotor de les obres és el propietari de l'immoble. Les dades són els següents: 
 
  Nom:  AJUNTAMENT DE POTRIES 

C.I.F.:  P-4620000 B 
  Domicili: C/ Boamit nº26. Potries. 
  Comunicació: 96 280 05 88 (Telèfon). 



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I LA DEMOLICIÓ 
“SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCEMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT C/ EL CUP”. 
POTRIES. 

 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7  S L.P.  TEL  I  FAX: 96 282 06 61- 96 282 25 47   3 

 
 Posseïdor de residus (Constructor). 
 En el moment de la redacció del Projecte no s'havia designat contractista. 
 En l'actualitat, es desconeix l'empresa que realitzarà els treballs de derrocament. Les 
dades que s’ompliran posteriorment són els següents: 
 
  Nom  ___________________________________________________ 
  NIF  ____________________ 
  Domicili ___________________________________________________ 
  Comunicació ______________ (Telèfon). 
    ______________ (Fax). 
 
 Gestor de residus 
 L'empresa encarregada del derrocament (posseïdor de residus) contactarà amb els 
gestors autoritzats inscrits en el registre de la Comunitat Valenciana. Partirà de les tipologies 
de gestors plantejades en este Estudi (apartat “Operacions de reutilització, valoració o 
eliminació de residus”), que a continuació es llisten: 
 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació de substàncies orgàniques que no 
s'utilitzen com a dissolvents (R3). 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació de metalls i compostos metàl·lics (R4). 
 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació d'altres matèries orgàniques (R5). 
 
Direcció Facultativa 

 Per encàrrec del promotor, les obres objecte del projecte d'execució, seran dirigides 
pel mateix tècnic autor del projecte. 
 
Normativa i Legislació aplicable 
Per a l'elaboració del present estudi s'han tingut present les següents normatives: 

 Article 45 de la Constitució Espanyola. 
 La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 
 El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició (PNRCD) 2001-2006, aprovat 

per Acord de Consell de Ministres, d'1 de juny del 2001. 
 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 
 REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 
 Orde MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 

valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus 

per mitjà de depòsit a abocador. 
 Llei 10/2000, de 12 de Desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana de 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. 
 
 
Estimació de la quantitat de residus de la demolició que es generaran en 
l'obra 

Partint del procediment d’execució plantejat en el Projecte, es planteja una gestió 
de residus basada en una arreplegada selectiva en obra, dels mateixos. 

A partir dels mesuraments del projecte, s'han calculat les següents composicions i 
quantitats de residus generats, dades de càlcul en annex 1. 
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Codi LER 
S/Ordre MAM/304/2002 

Denominació Residu Tones 
(Tn) 

Metres 
Cúbics 

(m3) 
RCD: Naturalesa pètria (inerts) 

17.05.04 Pedra i terra 542.61 493.28 
17.01.01 Formigó 44.06 29.37 

RCD: Naturalesa no pètria (no especials) 
17.03.02 Barrejes bituminoses 20.72 13.82 

RCD: Potencialment perillosos i altres 
17.06.05 Materials de construcció que 

contenen amiant 
2.04 2.55 

 
Mesures per a la prevenció dels residus 

D'acord amb el promotor es decidix actuar seguint un sistema que permeta realitzar 
una separació i arreplegada selectiva des de l'origen de la producció dels residus. 

A continuació s'indiquen els tipus de residus, que es generaran en la demolició, 
aportant les mesures de prevenció, que es pretenen adoptar: 

 
Pedra i terra (17.05.04),: S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats dels 
elements de excavacions. Es preveu transportar directament. 
Formigó (17.01.01): S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats en 
l’enderroc i execució dels paviments. Es preveu emprar contenidor específic. 
Barrejes bituminoses (17.03.02),: S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats 
dels elements d’enderroc de paviment. Es preveu transportar directament. 
Materials de construcció que contenen amiant (17.06.05): S'engloben en esta 
tipologia, tots els residus generats en l’enderroc de la canonada existent d’aigua 
potable. Es preveu emprar contenidor específic. 
 
 

Operacions de reutilització, valoració o eliminació dels residus. 
No es preveu la possibilitat de realitzar en obra cap de les operacions de reutilització, 

valoració ni eliminació. Per tant, es proposa la contractació de Gestors de Residus 
autoritzats, per a la corresponent retirada i posterior tractament. 

El nombre de gestors específics necessaris serà almenys, els que corresponen a les 
categories de residus estimades en l'apartat de prevenció de residus. 

 
Residu 
Existent 

Codi LER Denominació Residu Tractament (*) Destí Quantitat 
(Tn) 

RCD: Naturalesa pètria (inerts)) 
× 17.05.04 Pedra i terra Valoració R3 Gestor 

autoritzat RCD 
542.61 

× 17.01.01 Formigó Valoració R5 Gestor 
autoritzat RCD 

44.06 

× 17.03.02 Barrejes bituminoses Valoració R5 Gestor 
autoritzat 

RCD 

20.72 

 

 (*) Codificació  segons Annex 1 de l'Orde MAM/304/2002,  de conformitat amb la Decisió 
96/35/CE  relativa  als residus. 
R3 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents. 
R4 Reciclat o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics. 
R5 Reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques. 
 
 



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I LA DEMOLICIÓ 
“SUBSTITUCIÓ CANONADA DE FIBROCEMENT, XARXA AIGUA POTABLE I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT C/ EL CUP”. 
POTRIES. 

 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7  S L.P.  TEL  I  FAX: 96 282 06 61- 96 282 25 47   5 

Mesures a adoptar per a la separació dels residus. 
En principi en esta obra no seria obligatori, la separació dels residus generats en el 

derrocament, ja que no se superen de forma individualitzada les quantitats previstes en l'art. 
5.5 del RD 105/2008. 

De totes maneres encara que la legislació vigent no obligue, el productor (promotor) 
ha decidit, organitzar els treballs com separatiu en origen, desmuntant prèviament, si és el 
cas els elements que pogueren ser susceptibles de perillositat (opcions indicades en el 
quadro). 

 
 Eliminació prèvia d'elements desmuntables i/o perillosos 

 Derrocament separatiu en origen o deconstrucció (petris, fustes, metalls,…..).  
 Derrocament integral o arreplegada de runes “tot mesclat” i posterior tractament 

en planta 
 

Potries, abril de 2018 
El promotor 

 
 
 
 

Sig. Assumpta Domínguez 
Alcaldessa de Potries 
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Plec de Condicions 
 

Per al Productor de Residus (Article 4 RD 105/2008). 
 A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Incloure en el Projecte d'Execució de l'obra un estudi de gestió de residus, el 
qual ha de contindre com a mínim: 

1. Estimació dels residus que es van a generar, codificat d'acord amb l'Orde 
MAM/304/2002. 

2. Les mesures de prevenció dels residus en l'obra objecte del Projecte. 
3. Les operacions encaminades a la possible reutilització, valoració o 

eliminació dels residus que es generen, així com les mesures per a la 
separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part 
del posseïdor dels residus, de l'obligació establida en l'apartat 5 de l'article 
5. 

4. Plans de les instal·lacions previstes per al magatzematge, maneig, 
separació, i si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de 
demolició dins de l'obra. 

5. Plec de prescripcions tècniques particulars en relació amb el 
magatzematge, maneig, separació, i si és el cas, altres operacions  de 
gestió dels residus de demolició dins de l'obra. 

6. Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol independent. 
 En obres de demolició, realitzar un inventari dels residus perillosos que es 

generaran, que haurà d'incloure's en l'estudi de gestió i assegurar el seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 Disposar de la documentació, que acredite que els residus realment generats 
en la demolició han sigut gestionats, en obra o entregats a una instal·lació de 
valoració o eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat. 
La documentació corresponent a cada any natural haurà de mantindre's 
durant els cinc anys següents. 

 Constituir, quan procedisca o siga exigit per l'entitat local o autonòmica i en 
els termes que esta establisca, la fiança o garantia financera que assegure el 
compliment dels requisits establits en la llicència, en relació amb els residus 
generats en la demolició. 

Per al Posseïdor dels Residus (Article 5 RD 105/2008). 

La figura del posseïdor dels residus en l'obra és fonamental per a una correcta gestió 
dels residus. 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Presentar el Promotor un Pla que reflectisca com durà a terme, durant el 
procés de la demolició, totes les operacions en relació a la gestió dels residus 
que es generaran. El Pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals 
de l'obra. 

 Entregar els residus a un gestor autoritzat, en el cas que el mateix no els 
gestione en obra, destinant-se preferentment, a operacions de reutilització, 
reciclat o a altres formes de valoració. 

 
 Acreditar per mitjà de document fefaent, l'entrega dels residus generats en el 

derrocament, en el que figuren almenys: la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència, el número de llicència, la quantitat dels 
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residus (expressada en Tn i en m3), el tipus de residus entregats codificats 
d'acord amb la llista MAM/304/2002 i la identificació del gestor de les 
operacions de destí. Quan dita gestora, només realitze operacions 
d'arreplegada, emmagatzemament, transferència o transport, en el 
document anteriorment citat, haurà de constar també la identificació del 
gestor de valoració o eliminació posterior a què es destinaran els residus. 
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació a la cessió dels residus 
del posseïdor al gestor, es regirà pel que establix l'article 33 de la Llei 10/1998, 
de 21 d'Abril. 

 Estarà obligat, mentres els residus es troben en el seu poder, a mantindre en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla entre 
fraccions ja seleccionades, que impedisca la posterior valoració o eliminació. 

 Haurà de separar, en obra, els residus en fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cada una de les dites fraccions, la quantitat prevista 
supere les indicades en l'apartat 5 de l'article 5 del RD 105/2008. Les 
obligacions de separació previstes en l'article 5.5 seran exigibles en els termes 
indicats en la disposició final quarta del Reial Decret. Quan per falta d'espai 
físic, en l'obra, no resulte tècnicament viable efectuar la dita operació en 
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de residus a un gestor, en 
una instal·lació de tractament externa a l'obra, obtenint del mateix la 
documentació acreditativa de la dita operació. 

 Sufragar els corresponents costos de la gestió dels residus (referenciats en el 
paràgraf 3 de les obligacions del posseïdor), entregant al productor els 
certificats i la resta de documentació acreditativa de la gestió. Haurà de 
mantindre la documentació corresponent  a cada any natural durant els cinc 
anys següents.  

Per a la Direcció Facultativa 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Aprovar el Pla de residus, que presente el posseïdor dels residus. 
 Aprovar els mitjans previstos en obra per a la valoració dels residus, en el cas 

que esta es decidisca realitzar in situ. 

Per al Personal d'obra 

Tota persona considerada com a personal d'obra es troba sota la responsabilitat del 
contractista o posseïdor de residus. A continuació s'indiquen les obligacions, que entenem 
han d'informar del personal de l'obra en el moment en el qual s'incorpore a la mateixa. 

 Compliment correcte de totes aquelles ordes i normes que el responsable de 
la gestió dels residus dispose. (Així mateix pot servir-se de la seua experiència 
pràctica en l'aplicació de les dites prescripcions per a millorar-les o proposar 
unes noves). 

 Senyalitzar correctament la ubicació de la zona de contenidors de residus així 
com el seu recorregut fins al mateix. 

 Estarà obligat, a separar els residus a mesura que són generats, evitant que es 
mesclen amb altres i resulten contaminats. 

 Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors o recipients, que 
s'utilitzaran, en funció de les característiques dels residus que es depositaran, 
complint unes mínimes pautes  necessàries, perquè el procés siga el més senzill 
possible: 

 Les etiquetes han d'informar que materials es poden, o no, depositar 
en un determinat contenidor o recipient. La informació ha de ser clara 
i concisa. 
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 Les etiquetes és convenient que tinguen gran format i que siguen d'un 
material resistent a les inclemències del temps, de manera que quede 
garantida una raonable durabilitat. 

 No sobrecarregar excessivament els contenidors, que posteriorment, seran 
transportats, atés que són més difícils de maniobrar i transportar, i poden 
provocar caigudes de residus. 

 Normalitzar el cobriment dels contenidors prèviament a la seua eixida de 
l'obra, de manera que quede prohibida l'eixida de contenidors sense cobrir. 

 Control administratiu i seguiment de tota la informació sobre el tractament 
dels residus, tant dins com fora l'obra, conservant per a això els registres o 
albarans, de tots els moviment que es realitzen de cada tipus de residus. 

 No disposar residus apilats o amuntonats fora de les zones indicades, atés que 
la dita acció pot provocar un accident. 

Per al Gestor de Residus en general 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Rebre els residus generats en el derrocament i tramitar el procés necessari de 
tractament dels mateixos. En el supòsit d'activitats sotmeses a l'autorització per 
la legislació de residu, portar un registre en què, com a mínim, figure: la 
quantitat de residus gestionats, expressada en Tones i metres cúbics, el tipus 
de residus, codificats d'acord amb la llista MAM/304/2002, de 8 de febrer, la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedixen, o del 
gestor, quan procedisquen d'una altra operació anterior de gestió, el mètode 
de gestió aplicat, així com la quantitats , en tones i metres cúbics, i destins dels 
productes i residus resultants de l'activitat.  

 En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització, el gestor haurà de 
portar un registre, en el que com a mínim figure: la quantitat de residus 
gestionats (expressada en m'i3 Tn), el tipus de residus codificats d'acord amb 
la llista europea  de residus publicada per Orde MAM/304/2002, la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedixen, o del 
gestor, quan procedisquen d'una operació de gestió anterior, el mètode de 
gestió aplicat, així com les quantitats (expressades en m'i3 Tn), i destins dels 
productes i residus resultants de l'activitat. 

 Posar a disposició de les administracions publiques competents, a petició de 
les mateixes, la informació continguda en el registre indicat en l'apartat 
anterior. La informació referida a cada any natural haurà de mantindre's 
durant els cinc anys següents. 

 Entregar, al posseïdor o gestor anterior que li entregue els residus de 
derrocament, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, 
especificant el productor dels mateixos i el número de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracte d'un gestor que només duga a terme una 
operació exclusivament d'arreplegada, emmagatzemament, transferència o 
transport, deurà a més entregar-li (al posseïdor o al gestor que li entregue els 
residus) els certificats de l'operació de valoració o de l'eliminació subsegüent  
a què van ser destinats. 

Per al Gestor de Residus en activitats de valoració 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 El desenvolupament de les activitats de valoració requerix d'autorització 
prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 
Autònoma, en els termes establits per la Llei 10/1998, de 21 d'Abril. 
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 L'autorització s'atorgarà per a una o diverses de les operacions que es vagen 
a realitzar. S'atorgarà  per un termini determinat de temps, renovant-se per 
períodes successius. 

 Estendre, al posseïdor o anterior gestor que li entregue els residus, els certificats  
acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor dels 
mateixos i núm. de llicència de l'obra de procedència. Quan només es tracte 
d'un gestor que duga a terme una operació exclusivament d'arreplegada, 
emmagatzemament, transferència o transport, deurà a més entregar al 
posseïdor o al gestor que li va entregar els residus, els certificats de l'operació 
de valoració o eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

Per al Gestor de Residus en activitats de valoració in situ 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Les activitats de valoració de residus “in situ”  s'ajustaran al que establix el 
projecte d'obra. En particular, la direcció facultativa de l'obra haurà 
d'aprovar els mitjans previstos per a la dita valoració in situ. 

 Les dites activitats de duran a terme sense posar en perill la salut humana i 
sense utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquen el medi ambient, 
sense provocar molèsties per soroll ni olors i sense danyar el paisatge ni els 
espais naturals que gaudisquen d'algun tipus de protecció d'acord amb la 
legislació vigent. 

Per al Tractament de residus per mitjà de plantes mòbils en centres fixos de valoració 
o eliminació de residus. 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Per a la dita activitat haurà de preveure's en l'autorització atorgada al dit 
centre fix, i complir amb els requisits establits en la mateixa. 

Per a les Activitats d'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador. 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Es prohibix el depòsit en abocador de residus que no hagen sigut sotmesos a 
alguna operació de tractament previ.  

 La legislació de la Comunitat Autònoma  podrà eximir de l'aplicació de 
l'apartat anterior als abocadors de residus (no perillosos o inerts de construcció 
i demolició) en poblacions aïllades que complisquen amb allò que s'ha 
contingut en l'art. 2 del RD 1481/2001, per la que es regula l'eliminació de 
residus per mitjà de depòsit en abocador, sempre que l'abocador es destine  
a l'eliminació dels residus generats únicament en eixa població aïllada. 

 

Plànols de les instal·lacions 

En l'Annex 2 del document es troben els plànols que plasmen l'organització de la 
gestió de residus. 
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Valoració del cost de la gestió 
 
 La valoració de la gestió de residus,  queda reflectida per mitjà del desglossament de 
les següents unitats d'obra, que contemplen la gestió de cada un de les tipologies de residus 
generats en el derrocament. 
El preu de gestió per m3, basant-se en l'Informe de Gestió dels Residus de Construcció i 
Demolició (RCD), del Consell Assessor per a la Certificació d'Empreses Constructores 2005. 
 

ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDS (Càlcul sense fiança) 
Tipologia 

RCDS 
Estimació 

(m3) 
Cost mitjà en 

contenidor per 
m3 (×) 

Import 
(€) 

 
 
 

% del 
pressupost 

d'obra 
17.05.04 493.28 0.05 29.60   
17.01.01 29.37 0.90 26.43   
17.03.02 13.82 1.00 13.82   
17.06.05 2.55 10.00 25.5   

 Total (€) 
 95.35 

 
COST DEL TRANSPORT 

Transport   Import 
(€) 373,38€ 

 Total (€) 
 468,73 

 
 

Potries, abril de 2018 
El promotor 

 
 
 
 

Sig. Assumpta Domínguez 
Alcaldessa de Potries 
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Codi Material residual Medició unitats Dimensions m3 m3 densitat Kg Tn Tn 
Projecte unitàries Totals Kg/m3 Totals

17.05.04 Pedra i terra
Excavacions 493,28 m3 ▬ 493,28 1.100 542.608,00 542,61

493,28 542,61
17.01.01 Formigó

Paviments enderroc 0,5 552,60 m3 0,10 27,63 1.500 41.445 41,45
Sola base pav. Ext. construcció 0,02 552,60 m2 0,05 0,55 1.500 829 0,83
Pav. Ext. construcció 0,04 495,50 m2 0,06 1,19 1.500 1.784 1,78

29,37 44,06

17.03.02 Barrejes bituminoses
Paviments enderroc 0,5 552,60 m3 0,05 13,82 1.500 20.723 20,72

13,82 20,72

17.06.05 Materials de cnstrucció que contenen amiant
Canonada enderroc 2,55 m3 ▬ 2,55 800 2.040,00 2,04

2,55 2,04

NATURALESA PETRIA (INERTS)

NATURALESA NO PETRIA (NO ESPECIALS)

POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES
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