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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. Dades generals 

 
El projecte fa referència a la proposta d’il·luminació monumental de l’Església de Santa Maria de 
Cervelló, promogut per l’Ajuntament de Cervelló. 
 
 
2. Antecedents  
 
La proposta d’il·luminació monumental de l’Església de Santa Maria de Cervelló s’engloba dins un 
projecte global impulsat per l’Ajuntament i l’entitat cultural del municipi anomenada “Segle Nou”, qui 
va iniciar als anys noranta la recuperació d’aquest espai amb les obres de restauració de l’església 
de Santa Maria.  
 
Aquest projecte global pretén potenciar la zona histórico-cultural del Castell de Cervelló, per tal de 
preservar aquest patrimoni, i també per fer-lo assequible a les escoles i als visitants que vulguin 
gaudir d’una activitat cultural extraordinàriament profitosa. El conjunt, per la seva proximitat a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, és un element clau com a centre d’interpretació de la cultura medieval, 
especialment dels segles XI i XII, doncs en un mateix entorn es disposen dels elements bàsics de 
l’organització de la vida feudal. 
 
Cal dir que, recentment, l’Església de Santa Maria de Cervelló fou declarada com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de monument històric, mitjançant ACORD GOV/62/2015, de 
28 d'abril, i se'n delimita un entorn de protecció comú amb el castell i la creu de terme de Santa 
Maria, ambdós declarats també com a BCIN. 
 
Dins aquest entorn de protecció anomenat conjunt monumental del Castell de Cervelló, es troben 
varis elements que el conformen, com són: la creu de terme, situada al peu de la carretera de Santa 
Maria, a l’entrada de la urbanització de Can Castany; el Castell de Cervelló, format per dos recintes, 
el jussà i el sobirà, i la capella del castell; l’església romànica de Santa Maria; i les estructures 
d’hàbitat i necròpolis properes a l’església. 
 
Vista la importància histórico-artística del conjunt, a l’any 2010 s’inicien les obres de rehabilitació del 
Castell, de manera que es va portar a terme la neteja i esbrossada dels diferents espais, la 
intervenció arqueològica mitjançant excavacions, així com la consolidació de les construccions 
conservant la seva integritat, caràcter i autenticitat, habilitant un recorregut per a fer possible la seva 
visita.  
 
Després de la rehabilitació del Castell i l’adequació del recinte per a la visita, l’Ajuntament ha portat a 
terme actuacions complementàries orientades a la promoció i accessibilitat de les visites, com per 
exemple les obres de reparació i conservació de l’Església de Santa Maria de Cervelló, l’adequació 
del camí d’accés al conjunt monumental i arranjament del mirador de l’església Santa Maria, així com 
l’adequació dels principals accessos al recinte amb la creació d’espais d’acollida i aparcament, i per 
últim, la il·luminació del Castell. 
 
Un cop finalitzades aquestes actuacions, l’Ajuntament té la voluntat de prosseguir amb les actuacions 
de millora per potenciar les visites al recinte monumental, abordant el projecte d’il·luminació de 
l’església de Santa Maria. 
 
 
3. Estat actual  
 
L’Església de Santa Maria està situada al sud del nucli urbà, entre les urbanitzacions del Mirador i 
Mas de Can Pi, i s’accedeix per un trencall, des de  la carretera de Santa Maria que va a parar a les 
urbanitzacions El Mirador i Inter-Club. Abans d’arribar-hi, a l’esquerre comença un camí de muntanya 
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que porta fins a l’església i el Castell de Cervelló. En l’encreuament d’aquest camí s’ha habilitat 
recentment una zona d’aparcament.   
 
S’ubica a la part inferior del conjunt monumental del Castell de Cervelló. Es tracta d'una edificació del 
segle XI, amb una nau, cúpula, absis semicircular i dues capelles laterals a manera de transsepte. 
Exteriorment tot l'edifici presenta decoració de tradició llombarda, inclòs el cimbori.  
 
Per la seva ubicació, l’església és poc visible des del casc urbà, únicament ho és des de l’entrada al 
municipi per la part est, des de la carretera d’accés des de Barcelona i des de les urbanitzacions 
situades al sud del casc urbà.  
 
Per la seva orientació, la part més visible és la part de l’absis, que està orientat a l’est. La façana 
principal de l’església i la seva porta d’accés estan situades a l’oest, visibles únicament des de la 
zona boscosa de Can Sala. 
 
 
4. Descripció i justificació de la proposta 
 
El projecte pretén dotar a l’església d’una il·luminació monumental perquè pugui ser visible, de nit, la 
part est del monument, corresponent a l’absis, principalment des de l’entrada del poble i des de les 
urbanitzacions situades al sud del casc urbà. També el pretén dotar d’il·luminació al recorregut que 
porta des del camí d’accés a la plataforma on està situada l’església així com a la façana principal de 
l’església i la seva portalada.  
 
Aquesta il·luminació està pensada per potenciar la importància del monument. Vol millorar la 
visualització del conjunt arquitectònic des de diferents angles, destacant els seus detalls, tot 
respectant el volum a il·luminar. 
 
Les bases en que es fa la proposta han tingut en compte la eficiència energètica de la instal·lació, el 
disseny d’aquesta amb un mínim pacte sobre l’ambient, un consum racional d’energia i utilitzant les 
últimes tecnologies.   
 
La il·luminació consta de dues parts diferenciades, per un costat es proposa una il·luminació 
mitjançant projectors muntats en columnes metàl·liques que il·luminaran la part posterior de 
l’església, on se situa l’absis, aconseguint una visibilitat del monument des de lluny, i per un altre, es 
proposa una il·luminació de la façana principal i la portalada amb lluminàries encastades al terra que 
acabaran de configurar el recorregut d’arribada al mirador de l’església des del camí d’accés al 
conjunt monumental. 
 
Per il·luminar la part posterior de l’església on està situat l’absis, es proposa instal·lar 6 projectors 
amb tecnologia Led amb una temperatura de color càlida K= 3000º, per garantir una alta eficiència i 
durabilitat, amb un mínim manteniment, i característiques segons especificacions de l’annex 5. 
Aquest es col·locaran muntats sobre dues columnes (3 projectors en cada una) metàl·liques de 6 m 
d’alçada, ubicades a banda i banda de l’absis segons els plànols de projecte. 
 
Les columnes es situen, una en l’extrem de la plataforma a on acaba el camí d’accés des de la 
carretera de Santa Maria, i l’altre al costat de l’armari de comptadors existent, en el replà de l’escala 
d’accés a l’Església, pel camí de Can Sala, a una distància de les façanes de l’Església 
d’aproximadament de 15 i 7 m i a una cota per sota el paviment d’entre 0,50 i 4,00 m respectivament, 
de manera que es garanteix un mínim impacte sobre el monument. Es procurarà la seva integració 
en l’entorn intentant que passin el més desapercebuts possible. Es pintaran amb pintura tipus oxirón 
llis, color cortén (214 marrón óxido de la casa Titan). D’igual manera l’armari de comptadors i el pal 
de l’escomesa elèctrica existents, es pintaran amb el mateix tipus de pintura. 
 
Per il·luminar la façana principal de l’església, el final del camí d’accés i la portalada, s’utilitzaran 
lluminàries de led amb una temperatura de color càlida K= 3000º, segons especificacions de l’annex 
5, amb un total de 6+2 encastades al terra, diferenciant les que es col·loquen en la portalada de la 
resta. 
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En tot moment es tindrà cura de no afectar les tombes antropomorfes esculpides en la pedra del 
terra, 3 ubicades en la part sud de l’Església a l’esquerra de l’absis i un altre més petita en la 
plataforma d’accés, així com al possibles restes que puguin aparèixer en el transcurs de l’obra. Per la 
qual cosa serà necessari el seguiment arqueològic de l’obra, en les feines d’obertures de rases i 
formació de fonaments. 
 
Per aquest seguiment es contractarà específicament a un arqueòleg titulat, per part de l’Ajuntament, 
a part d’aquest projecte.       
 
També caldrà realitzar uns treballs previs per executar les rases, com són: el desmuntatge i muntatge 
dels graons de travesses de fusta del costat de l’absis; Aixecar  part del paviment de davant de la 
portalada de l’Església i tornar-lo a construir (paviment executat l’any 2012 arrel de les obres de 
reforma del mirador); Executar una regata en la pedra del terra, en la part esquerra de la portalada, 
per instal·lar un passatubs i tornat a reparar amb morter de resines colorajades amb pols de terra 
vermella estreta de l’entorn; Descobrir la regata existent en la pedra des de l’armari de comptadors 
fins a la sagristia, per instal·lar un nou passatubs i tornar a reparar d’igual manera que en l’anterior 
punt. Es garantirà que en tot moment els paviment quedin en el seu estat original.  
  
El quadre de comandament de l’enllumenat, se situarà en el mateix quadre de l’interior de l’església, 
sagristia, ampliant-lo, i comptarà amb un sistema de control d’encesa amb un programador.  
 
En relació amb la prevenció de la contaminació lumínica, li és d’aplicació la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i el Reial decret 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exteriors les seves instruccions tècniques. 
 
L’Església de Santa Maria de Cervelló està situada en la zona de protecció contra la contaminació 
lluminosa E2, però cal tenir en compte el que diu l’article 6.6, de la Llei 6/2001:  
 
6. Es prohibeixen: 
a) Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi superior emès que superi el 50% d’aquest, 
llevat que enllumenin elements d’un especial interès històric o artístic, d’acord amb el que sigui determinat 
per via reglamentària. 
b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, 
llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric, d’acord amb el que sigui determinat per via 
reglamentària. 
...... 
 
Tot i que està exempt de complir aquest dos punts de la llei, ja que l’Església de Santa Maria de 
Cervelló és un monument declarat BCIN per la Generalitat de Catalunya, es tindrà en compte 
d’il·luminar directament l’edifici, evitant la propagació del flux lluminós per sobre el coronament 
d’aquest, amb una correcte orientació dels projectors. 
 
 
4. Característiques generals de l’obra 
 
Les obres consistiran en: 
Actuacions prèvies de desmuntatge i muntatge de graons i paviment, i seguiment arqueològic. 
Excavació de rases,pous i formació de regates en la pedra, de forma manual, per a pas de 
conduccions enllumenat i fonaments de les columnes.  
Reomplert de rases, pous, bases de lluminàries encastades al terra i reparació de regates. 
Col·locació de tub, cable enllumenat i cable de coure nu i plaques de posta a terra. 
Col·locació de columnes metàl·liques de suport del projectors i carcasses encastades al terra per a 
projectors. 
Instal·lació de projectors de leds, en col.lumnes i al terra. 
Treballs d’ampliació del quadre d’enllumenat i cablejat sota canaleta a l’interior de la sagristia,  i 
connexionat de tota la instal·lació. 
Pintat d’elements metàl·lics i de formigó 
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5. Superfícies 
 
La superfície total de l’àmbit d’actuació és d’uns 500 m2 
 
 
6. Termini de les obres 
 
La durada de tota l’actuació que compren aquest projecte esta fitxada en 2 mesos, comptats a partir 
del acta de replanteig e inici de les esmentades obres. 
 
 
7. Revisió de preus 
 
Donada la durada de les obres a realitzar, en aquest projecte no es contempla la revisió de preus, 
aplicant-se a tot llarg de l’ obra els preus que figuren al pressupost d’ origen amb la seva 
descomposició i justificació. 
 
8. Documents del projecte 
 
Al present projecte s’ inclouen els següents documents : 
 
1 - Memòria, amb els següents annexos : 
Annex 1 – Compliment normativa 
Annex 2 – Gestió de residus 
Annex 3 – Estudi de Seguretat i Salud 
Annex 4 – Justificació de preus 
Annex 5 – Tipus de lluminàries 
 
 
2 – Plànols 
01 Situació. E:1/1.000 
02 Planta ubicació projectors e:1/100 
03 Detalls il·luminació e:vàries 
 
3 – Plec de condicions 
3 – 1 Plec de condicions generals 
3 – 2 Plec de condicions tècniques particulars 
 
4 – Pressupost 
4 – 1 Amidaments 
4 – 2 Quadres de preus 1 i 2 
4 – 3 Pressupost 
4 – 4 Pressupost Resum 
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9. Pressupost 
 

Pressupost Execució Material     20.834,77 € 
13% Despeses Generals        2.708,52 € 
 6%  Benefici Industrial        1.250,09 € 
 
Total         24.793,38 € 
 
21% IVA          5.206,61 € 
 
TOTAL                29.999,99 € 

 
El present projecte té un pressupost d’execució material de: VINT MIL VUIT-CENTS 
TRENTA QUATRE amb SETANTA SET EUROS (20.834,77 €) que amb l’aplicació dels 
percentatges de despeses generals, benefici industrial i el IVA, dona un pressupost global 
de contracte de VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA NOU amb NORANTA NOU 
EUROS (29.999,99 €) 
 
5. Normativa urbanística 
 
El règim del sol aplicable segons el Pla General d’Ordenació és de Sòl no urbanitzable amb la 
qualificació de parc forestal (pf) i de patrimoni històric-artístic (ph). El Castell té la catalogació de Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 
 
 
 
Cervelló, març de 2016. 
 
 
 
Ajuntament de Cervelló. Serveis Tècnics 
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Normativa tècnica d’Edificació             

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

 
 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en 
el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a 
les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document 
bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 
construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 
en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 
 
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

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

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10;  

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

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

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

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

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

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

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
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Requisits bàsics de qualitat 

 
REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 

 

Utilització (normativa en funció de l’ús) 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

 

Accessibilitat 
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10;  No es d’aplicació en aquest projecte 

 
 

REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10. No es d’aplicació en aquest projecte 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10.  No es d’aplicació en aquest projecte 

 
 

REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 
 

Salubritat 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). No es d’aplicació en 
aquest projecte 
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Protecció enfront del soroll 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 1675/2008(BOE 18/10/2008) i 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009). No es d’aplicació en aquest projecte 

Estalvi d’energia  
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). No es d’aplicació en 
aquest projecte 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

 
Condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

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

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

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

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

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

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

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
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Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió 

RD 7/1988, de 8 de gener 

Instal·lacions d’il·luminació 

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

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

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

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

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

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

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

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

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

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

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre que no hagin de disposar de 
marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
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Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

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

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

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

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

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 
 
 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residuos 

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

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

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

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

 

 

Seguretat i salut en les obres de construcció 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Modificació per RD 337/2010. 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)  

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en 
materias de trabajos temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/04) 

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

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

RD 1109/2007  
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ANNEX 2: GESTIÓ RESIDUS 
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ANNEX 3: Estudi de Seguretat i Salut 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra:  PROJECTE D’IL.LUMINACIÓ 
MONUMENTAL DE L’ESGLÉSIA DE 
SANTA MARIA DE CERVELLÓ 

Emplaçament: Carretera de Santa Maria (Cervelló) 

Promotor: Ajuntament de Cervelló 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Cervelló 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Cervelló 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Accidentada 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de 
l'entorn 

Les característiques dels edificis de 
l’entorn són de les mateixes 
característiques que el del projecte. 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

Carretera de Santa Maria, amplada 8 
metres. Densitat de circulació limitada a 
l’accés a les urbanitzacions del Mirador i  
Inter-Club. Només accés rodat, no hi ha 
voreres. Camí d’accés a l’Església de 3 
m d’amplada només per a vinants. 
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
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- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
 

Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
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- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Coberta 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997 
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- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

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

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 

l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 
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poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls 

i punxades 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 

un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
Mesures de protecció  per obres amb amiant 
Real Decreto 1/1994 de 20 de Junio de 1994, por el que se aprova el Text Refós de la Ley General de la 
Seguridad Social (Arts. 195 y 196). 
 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, para la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 
Està inclòs: 
 
- Redacció del Pla de Treball específic i la seva tramitació. 
- Control de l’amiant per empreses especialitzades (Amidament de partícules a l’ambient). 
- Senyalitzacions. 
- Vestuari adequat per treballs amb amiant. 
- Roba d’un sol ús homologada. 
- Mascarilles d’un sol ús homologades. 
- Big-Bags impermeabilitzats homologats. 
- Transport a abocador autoritzat i gestió de residus. 
 
 

Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 
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- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          (BOE: 
25/10/97)Transposició de la Directiva 
92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 
24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 
24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 
12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 
07/08/97)                             transposició 
de la directiva 89/655/ 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre 
d 1953 (BOE 22/12/53)
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

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

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 
15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: 
BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, març de 2016 
 
 
 
Ajuntament de Cervelló 
Serveis Tècnics 
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ANNEX 4: JUSTIFICACIÓ DE PREUS  



1 TREBALLS PREVIS

1.1 DM10301AA PA TREBALLS PREVIS A LA FORMACIÓ DE RASES

Treballs previs a la formació de la rases. Consistents en desmuntar
travesses de fusta i torlar-les a col.locar. Desmuntar paviment de maons
manuals i peça de marbre de la cènia polida, i tornar a col.locar el mateix
tipus de maons i de peça de remat de marbre, sobre base de formigó i
amb morter. Inclos rejuntat, per deixar-ho acabat igual al existent.

A01500A19 9,000 H MANOBRE ESPECIALISTA 22,03 198,27
A0140000 8,900 H MANOBRE 21,13 188,06
ALT003 0,920 UT ALTRES 2,20 2,02

3,000 % Costos indirectes 388,35 11,65

Preu total per PA  .................................................. 400,00

1.2 F2A1XH0AA PA TREBALLS PREVIS SOBRE PEDRA

Treballs previs sobre pedra. Consistents en desmuntar pas de cablejat
actual des de armari de comptadors fins a l'interior de la sagristia, amb la
retirada de morter, ampliació de regata, i formació de regata i forat per
encastar cablejat i carcassa lluminàries de terra, en pedra existent en el
costat esquerra de l'edifici, i formació de passamur amb paret d'església.
Tot tornat a tapar amb morter de resines col.lorajades amb pols de terra
vermella del mateix color que la pedra. Totalment acabat.

A01500A19 16,850 H MANOBRE ESPECIALISTA 22,03 371,21
A0140000 16,850 H MANOBRE 21,13 356,04
ALT003 0,412 UT ALTRES 2,20 0,91

3,000 % Costos indirectes 728,16 21,84

Preu total per PA  .................................................. 750,00

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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2 MOVIMENTS DE TERRES

2.1 FG22TH1KA M3 EXCAVACIÓ RASES

Exacavació de rasa manualment, per a pas d'instal.lacions de 40 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, amb una base de 20 cm de sorra
de riu. Reste Deixades al costat de l'excavació o dintre del perímetre de
l'obra. Mesurat sobre perfil.

A0140000 5,732 H MANOBRE 21,13 121,12
A%AUX001 0,200 % Despeses auxiliars mà d'obra 121,12 0,24

3,000 % Costos indirectes 121,36 3,64

Preu total per M3  .................................................. 125,00

2.2 FG22HA22 M3 EXCAVACIÓ POU PER A LLUMINÀRIES

Excavació de pous per a fonaments lluminàries (80x80x100 cm), pericó de
pas (70x70x70 cm), de menys de 1 m de fondària amb mitjans manuals en
qualsevol tipus de terreny. Inclòs repas de parets. Mesurat sobre perfil. 
Deixades al costat de l'excavació o dintre del perímetre de l'obra.

A0140000 13,069 H MANOBRE 21,13 276,15
A%AUX001 0,200 % Despeses auxiliars mà d'obra 276,15 0,55

3,000 % Costos indirectes 276,70 8,30

Preu total per M3  .................................................. 285,00

Annex de justificació de preus
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3 FORMIGONS - PAVIMENTS

3.1 G31512G1 M3 FORMIGÓ FONAMENTS

Formigó per a pous de fonaments, bases pericons i bases carcassa
projectors encastats a terra, de HA-25/P/20/IIA, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20mm, elaborat a l'obra de forma manual.

A0140000 0,250 H MANOBRE 21,13 5,28
B065960C 1,000 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència… 73,96 73,96
A%AUX001 8,200 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,28 0,43

3,000 % Costos indirectes 79,67 2,39

Preu total per M3  .................................................. 82,06

Annex de justificació de preus
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4 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

4.1 FDK262G8 UT PERICÓ DE REGISTRE

Subministre i col.locació de pericó de registre prefabricat de 40x40x60
cm mides ineriors, amb base de formigó, per instal.lacions de serveis,
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, protecció amb làmina de
PVC, reblert de sorra i capa de morter.

A012N000 0,546 H OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA 25,30 13,81
A0140000 1,100 H MANOBRE 21,13 23,24
B064500B 0,100 m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència t… 65,24 6,52
BDK214F5 1,000 u Pericó de registre de formigó prefabrica… 50,83 50,83
C1503000 0,200 h Camió grua 50,15 10,03

3,000 % Costos indirectes 104,43 3,13

Preu total per UT  .................................................. 107,56

4.2 FDKZ3174 UT BASTIMENT I TAPA PERICÓ

Suministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de
fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 KG de pes, col.locat amb morter.

A012N000 0,232 H OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA 25,30 5,87
A0140000 0,231 H MANOBRE 21,13 4,88
B0710150 0,006 M3 Morter per a ram de paleta 36,25 0,22
BDKZ3170 1,000 UT Bastiment i tapa 44,00 44,00

3,000 % Costos indirectes 54,97 1,65

Preu total per UT  .................................................. 56,62

4.3 FDG31311 ML TUB FLEXIBLE DE POLIETILÈ

Subministre i col.locació de tub corbable de polietilè de doble capa, llisa
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Tot inclòs.

A012H000 0,032 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 0,84
A013H000 0,012 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 0,27
BG22RG10 1,000 m Tub corbable corrugat de polietilè, de d… 1,83 1,83

3,000 % Costos indirectes 2,94 0,09

Preu total per ML  .................................................. 3,03

4.4 FG31H554 ML CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE

Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure tipus
RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar, secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta de PVC, col.locat en tub, inclòs recurregut en l'nterior de la
sagristia, col.locat en caneleta blanca. Tot inclòs.

A012H000 0,040 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 1,05
BG380900A 1,000 M conductor de coure tipus RVFV 0,6/1 k… 1,45 1,45
A013H000 0,032 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 0,72

3,000 % Costos indirectes 3,22 0,10

Preu total per ML  .................................................. 3,32

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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4.5 FG380907 ML CONDUCTOR DE COURE NU

Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure tipus
RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar, secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'hacer
i coberta de PVC, col.locat en tub, inclòs recurregut en l'nterior de la
sagristia, col.locat en caneleta blanca. Tot inclòs.

A012H000 0,185 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 4,84
A013H000 0,185 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 4,15
BG380900 1,000 M Conductor de coure nu, unipolar de sec… 1,46 1,46
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,99 0,13

3,000 % Costos indirectes 10,58 0,32

Preu total per ML  .................................................. 10,90

4.6 FGD2342D UT PLACA DE TERRA

Placa de terra de 500x500x3mm, connectada al punt de llum o centre de
maniobra, inclou subministrament i col.locació, completament acabat,
segons plànols.

A012H000 0,100 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 2,61
A013H000 0,100 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 2,24
BGD23420 1,000 U Placa de connexió a terra d'acer quadra… 43,69 43,69

3,000 % Costos indirectes 48,54 1,46

Preu total per UT  .................................................. 50,00

4.7 FHNCOPRA UT COLUMNA MODEL POLIS

Suministre i col·locació de columna metàl.lica model POLIS de ILUCA de
6 metres d'alçada, d'acer galvanitzat, segons detall,  inclòs gruament,
anivellament, perns de subjecció, segons fabricant, instal.lació de presa
de terra amb placa de 300x300x10 mm, instal.lació elèctrica completa
l'interior del suport amb cable de 2,5 mm i 16 mm per a presa de terra, 
adaptació del braç als suports dels projectors, petit material, i caixa de
protecció i connexió. Totalment muntada, provada i connexionada.

A012H000 0,025 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 0,65
A013H000 0,020 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 0,45
BG22TL101 1,000 u Columna POLIS 568,78 568,78
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,10 0,02

3,000 % Costos indirectes 569,90 17,10

Preu total per UT  .................................................. 587,00

4.8 FHNCOPRA1 UT PROJECTOR LED PER COLUMNES BEGA 77685 K3

Subministrament i col.locació de projector de leds per a columnes, tipus
BEGA 77685 K3, de color de temperatura 3000 K i 19,6 W amb una
eficàcia de 85,5 lm/W, IP 65, d'alumini de color negre.  Inclòs equip,
connexió, adaptació a braçde columna, instal.lació i petit material,
verificació de tots els punts de llum i fitxa informativa. Tot inclòs.

A012H000 0,025 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 0,65
A013H000 0,020 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 0,45
BG22TL101A 1,000 u Projector LED 527,04 527,04
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,10 0,02

3,000 % Costos indirectes 528,16 15,84

Preu total per UT  .................................................. 544,00

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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4.9 FHNCOPRA2 UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA 77040

Subministrament i col.locació de projector de leds per encastar a terra,
orientable, tipus BEGA 77040, de color de temperatura 3000 K i 42,6 W
amb un flux luminos de 1783 lm i una eficàcia de 41,9 lm/W, IP 68, d'acer
inoxidable amb vidre de seguretat.  Inclòs equip, connexió, adaptació a
carcassa encastada al terra, instal.lació i petit material, verificació de tots
els punts de llum i fitxa informativa.. Tot inclòs.

A012H000 0,025 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 0,65
A013H000 0,020 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 0,45
BG22T 1,000 u Projector LED per encastar 848,39 848,39
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,10 0,02

3,000 % Costos indirectes 849,51 25,49

Preu total per UT  .................................................. 875,00

4.10 FHNCOPRA3 UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA 77125

Subministrament i col.locació de projector de leds per encastar a terra,
orientable, tipus BEGA 77125, de color de temperatura 3000 K i 11,5 W
amb un flux luminos de 1080 lm, IP 68, d'acer inoxidable amb vidre de
seguretat.  Inclòs equip, connexió, adaptació a carcassa encastada al
terra, instal.lació i petit material, verificació de tots els punts de llum, i
fitxa informativa.Tot inclòs.

A012H000 0,025 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 0,65
A013H000 0,020 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 0,45
BG22TAA 1,000 u Projector LED per encastar  BEGA 77125 661,99 661,99
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,10 0,02

3,000 % Costos indirectes 663,11 19,89

Preu total per UT  .................................................. 683,00

4.11 FHNCOPRA4 UT CARCASSA LED PER ENCASTAR BEGA 70688

Subministrament i col.locació de carcassa encastada al terra per a
projector de leds, tipus BEGA 70688, d'acer inoxidable.  Inclòs base de
formigó, passa tubs, i petit material. Tot inclòs.

A012H000 0,025 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,14 0,65
A013H000 0,020 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,44 0,45
BG22TAAA 1,000 u CARCASSA LED PER ENCASTAR BE… 250,34 250,34
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,10 0,02

3,000 % Costos indirectes 251,46 7,54

Preu total per UT  .................................................. 259,00

4.12 E0000005 UT AMPLIACIÓ ARMARI EXISTENT

Ampliació d'armari existent, en l'nterior de la sagristia, per a l'allotjament
dels mecanismes de control, comandament i protecció elèctrica del nou
sistema d'enllumenat exterior monumental, amb un mínim de 28 elements
que haurà d'incloure l'aparamenta mínima seüent:  1 Interruptor general
automàtic 4 pols de 10 A d'intensitat nominal, 3 Diferencials 2 pols de
25A. 30 mA, 3 Interruptors de 20 A. per anar en carril DIN de 3 posicions
(man-0-aut), 1 Rellotge astronòmic, 1 programador setmanal amb
capacitat per a la programació de 3 franges horàries independents per a
cada un dels dies de la setmana, 1 Cèl·lula fotoelèctrica, 3 contactors de 2
pols de 20 A, 3 Endolls monofàsics per anar muntats en carril DIN,  tots
els elements de connexionat i maniobra. Inclòs el seu muntatge d'acord
amb l'establert amb el REBT per al seu correcte funcionament d'acord
amb les instruccions dels Serveis tècnics, petit material i legalitzacuí de
la insatal.lació. Totalment instal.lat.

A012N000 10,000 H OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA 25,30 253,00
B064500BAA 1,000 u armari 769,68 769,68
A0140000 10,000 H MANOBRE 21,13 211,30

3,000 % Costos indirectes 1.233,98 37,02

Preu total per UT  .................................................. 1.271,00

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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4.13 FBA1EAA UT PINTAT OXIRÓN

Pintat sobre elements metàl.lics d'acer galvanitzat, de formigó, inclou
columnes d'il.luminació, armari d'obra de comptadors existent, i pal
escomesa electrica, amb dues mans d'acabat de pintura tipus oxirón
tipus corten, previa preparació de superfícies i d'imprimació en els
elements galvanitzats.

Sense descomposició 388,35
3,000 % Costos indirectes 388,35 11,65

Preu total arrodonit per UT  ..................................… 400,00

4.14 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS

Càrrega manual, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts i residus berrajats inerts, procedents d'excavació i
de construcció o demolició. Tot inclòs.

C1501900 0,221 H Camió per a transport de 20 t 52,70 11,65
3,000 % Costos indirectes 11,65 0,35

Preu total arrodonit per M3  ..................................… 12,00

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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5 VARIS

5.1 EZXH0011 UT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Sense descomposició 297,43
3,000 % Costos indirectes 297,43 8,92

Preu total arrodonit per UT  ..................................… 306,35

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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 ANNEX 5: TIPUS DE LLUMINÀRIA  





11

11

POLIS

ILUCA

DiMensiOnes COLUMna (mm)

H Ø h L e1 e2 Peso Kg

6000
133 450 1000 4 10

91

7500 116

CaraCterístiCas téCniCas

• Columna cilíndrica de sección 
circular, de un solo tramo, Ø133mm.

• Puerta de registro enrasada para 
fijación de caja de conexión.

• Brazo superior de 1m 
perpendicular a la columna para la 
instalación de un proyector.

• Placa base de 10mm de espesor 
con anillo de refuerzo  y 4 cartelas.

• su diseño y aplicación la hacen 
idónea para la iluminación de zonas 
peatonales.

• se suministra galvanizada, según 
Norma UNE EN ISO 1461:99. Con 
pernos de anclaje, con tuercas y 
arandelas para su fijación, y plantilla 
para cimentación.

Ø

e1

350x120

e2

L

H

h

Placa Base (mm)

210

300

500

M-18
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2.- PLÀNOLS  
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3.- PLEC DE CONDICIONS 



 
 

C/ Major, 146-148  08758  Cervelló  Tel. 936600070  Fax 936600659  E.mail: cervello@.cervello.diba.es 
 

32

 
 
 
Plec De Condicions 
 
 
Títol 1: Condicions Generals 
Títol 2: Condicions Tècniques 
Títol 3: Condicions Facultatives 
Títol 4: Condicions Econòmiques 
Títol 5: Condicions Legals 
Títol 6: Condicions D’execució 
 
En referència al Plec General de condicions de l’Edificació de la Direcció General d’Arquitectura. 
Madrid 1.948. (Reimpressió 1974) 
 
 
Títol 1: Condicions Generals 
 
CAPÍTOL 1- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
1.1.1- Les obres a realitzar seran les necessàries per a l’execució de la il.luminació monumental de 

l’Església de Santa Maria de Cervelló, segons Plànols, memòria, Plec de Condicions, 
Amidaments i les Ordres de la Direcció Facultativa. 

 
 
CAPÍTOL 2.- OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
1.2.1-  El contractista serà l’únic responsable de l’execució de les obres objecte del contracte, sense 

que tingui dret a cap indemnització pel major preu que poguessin costar-hi, motivat, bé per 
augment dels jornals o materials, bé per errors que pogués cometre, els quals seran sempre 
a conte seu i amb independència de la Propietat contractant de les obres. 

 
1.2.2- El contractista estarà assabentat i obligat a complir allò que disposa la “Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo” i el vigent “Reglamento de Seguridad del Trabajo en la 
Industria de la Construcción y Obras Públicas.” 

 
1.2.3-  L’Empresa està obligada al ple acompliment de totes i cadascuna de les disposicions vigents 

que Ii afectin i de les que es puguin promulgar en el decurs de l’Obra. 
 
1.2.4-  El contractista serà el responsable davant dels Tribunals dels accidents que poguessin 

ocórrer. 
 
1.2.5- Tots els detalls que puguin haver estat omesos en els Plànols, Memòria o en aquest Plec de 

Condicions, seran determinats exclusivament perla Direcció Facultativa, i el contractista 
quedarà obligat a llur execució i acompliment sense dret a cap reclamació. 

 
1.2.6- El contractista tindrà a l’obra una còpia autoritzada del Projecte, que li servirà de guia per als 

treballs i per aclarir els dubtes que es puguin presentar. 
 
1.2.7- La interpretació del projecte correspon exclusivament l’arquitecte director de les obres, i serà 

eh qui resolgui els dubtes que puguin sorgir sobre aquest particular. 
 
1.2.8- El contractista no podrà fer alteracions a cap de les parts del Projecte sense autorització 

prèvia de la Direcció Facultativa. En cas contrari estarà obligat a desfer i tomar a executar a 
càrrec seu aquella part de l’obra que a judici de la Direcció no s’ajusti al Projecte o a les 
ordres donades, sense tenir per aquest motiu dret a sol·licitar cap indemnització, per tard que 
sigui advertida la falta. 

 
1.2.9- L’Arquitecte Director es l’autoritat tècnica il·legal, fina i tot en allò que no estigui previst en 

aquest Plec de Condicions. 
 
1.2.10- Aniran a càrrec del contractista, fina a un límit del 1,1% del pressupost, els assaigs del 

material que demani la Direcció Facultativa. 
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Títol 2: Condicions Tècniques 
 
CAPÍTOL 1- MILLORES I MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
2.1.1- No es considerarà com a millora o modificació del Projecte tot allò que no hagi estat 

expressament ordenat per escrit per la Direcció Facultativa. 
 
 
CAPÍTOL 2- ADMISIÓ DE MATERIALS 
 
2.2.1-  No es farà servir cap altre material que els que es prescriuen en les respectives condicions 

estipulades par a cada tipus de material al “Pliego de Condiciones de la Edificación Pública” 
de la Dirección General de Arquitectura o els que es determinen en les diferents Normes 
Bàsiques d’Obligat acompliment. 

 
 
CAPÍTOL 3- ORDRE I TIPUS DE TREBALLS 
 
2.3.1- La Direcció de les Obres fitxarà l'ordre en que es portaran a terme els treballs. El contractista 

estarà obligat a complir exactament tot allò que es disposi sobre aquest particular. 
 
2.3.2- Cadascuna de les classes d’obra que integren el present Projecte es faran estrictament 

d'acord amb el que estipuli el 
“Pliego de Condiciones de la Edificación Pública de la Dirección General de Arquitectura”, i 
amb les Normes Tecnològiques de la Edificación. 

 
 
Títol 3: Condicions Facultatives 
 
CAPÍTOL 1- OBLIGACIONS I DRETS DE L’EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
3.1.1- El contractista queda obligat a fer, en general, tot allò que sigui necessari par a la bona 

execució de l‘obra, tot i que no estigui expressament redactat en la memòria o en el Plec de 
Condicions. 

 
 
CAPÍTOL 2- EXECUCCIÓ DE L’OBRA 
 
3.2.1- Vint dies, com a mínim, abans d’acabar-se las obres, el Contractista comunicarà a la Direcció 

Facultativa la proximitat de l’acabament par tal de poder procedir a la recepció provisionals de 
les mateixes. 

 
3.2.2- La Recepció Provisional tindrà lloc en presencia del Propietari, l’Arquitecte Director i el 

Contractista, i se n’aixecarà acta per triplicat, que serà signada pels assistents. 
 
3.2.3.- Si les obres es troben en bon estat, i d’acord amb les condicions del projecte, es donaran par 

rebudes provisionalment, i començarà el termini de garantia. 
 
3.2.4.- Quan les obres no es trobin en condicions d’ésser acceptades es farà constar així en l'acta, i 

la Direcció Facultativa donarà al contractista les indicacions oportunes i detallades per a que 
esmeni els defectes observats, fixant un termini par a efectuar les reformes, expirat el qual es 
farà un nou reconeixement per a la recepció de les obres en qüestió. 

 
CAPÍTOL 3- TERMINI DE GARANTIA 
 
3.3.1-  Un cop rebudes provisionalment les obres, començarà a contar un termini de garantia, que 

serà de sis mesos des de la data de la Recepció Provisional. 
 
 
3.3.2- Durant el període de garantia el Contractista haurà d’atendre i conservar les obres, i correran 

a càrrec seu les reparacions de tota els desperfectes que es manifestin tant par la mala 
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qualitat dels materials com per causa d’una execució defectuosa. 
 
CAPÍTOL 4- PERCEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES 
 
3.4.1-  Acabat el termini de garantia, hom procedirà a la Recepció Definitiva de l‘Obra, amb les 

mateixes formalitats assenyalades par al cas de la Recepció Provisional, i amb l’assistència 
de les mateixes persones. Si les obres es trobessin en bon estat de conservació, es donaran 
per rebudes. 

 
3.4.2-  En cas que las obres no es trobessin en estat d’ésser rebudes, as farà constar així en l’acta i 

es procedirà de la mateixa manera que en el cas de la Recepció Provisional esmentat més 
amunt. 

 
 
CAPÍTOL 5- FACULTAT GENERAL DE L’ARQUITECTE DIRECTOR 
 
3.5.1-  L’Arquitecte Director té les Facultats reconegudes par aquest Plec de Condicions i es 

l’Autoritat Tècnica Legal plena indiscutible de tot allò que preveu el Plec General de 
Condicions de l’Edificació de la Direcció General d’Arquitectura. 

 
 
Títol 4: Condicions Econòmiques 
 
CAPITOL 1- AJUST A LES OBRES 
 
4.1.1-  El Contractista cobrarà l’obra que realment executi d’acord amb al projecte que serveix de 

base par a la construcció i amb las modificacions del mateix Projecte autoritzades per la 
Direcció Facultativa. 

 
 
CAPITOL 2- VALORACIÓ DE LES OBRES 
 
4.2.1- La valoració de les obres executades pel Contractista as farà aplicant al resultat de 

I’amidament especificat en l’apartat corresponent en l’Estat d'Amidaments, el preu assenyalat 
en al Pressupost per a la unitat d’obra corresponent. 

 
4.2.2-  En els preus unitaris hi queden incloses las despeses generals de la contracta relatius a 

personal, materials de tota mena, drets, impostos, maquinaria, bastides i mitjans auxiliars, així 
com els possibles augments de materials, assegurances, etc. 

 
 
CAPITOL 3- PAGAMENT DE LES OBRES 
 
4.3.1-  El pagament de les obres as farà par liquidacions parcials que es practicaran mensualment. 

Aquestes liquidacions inclouran tan sols les unitats d’obra totalment acabades que hagin estat 
executades durant el termini corresponent a la que es refereixen. 

 
4.3.2-  La Direcció Facultativa signarà les relacions valorades de les obres, podent el Contractista, 

presentar els amidaments necessaris par a entendre-les, i disposarà d'un termini de deu dies 
per a examinar-les, dins d’aquest termini haurà de consignar la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, las reclamacions que consideri oportunes. 

 
 
CAPITOL 4- IMPOSTOS I DESPESES ACCESSORIES 
 
4.4.1-  Correran a conte del contractista totes les despeses accessòries per a l’execució dels treballs, 

així com els impostos existents o que puguin ésser creats en el decurs de las obres, ja siguin 
per l’estat, la comunitat autònoma, la Província o al municipi. 
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Títol 5: Condicions Legals 
 
CAPITOL 1- CASOS DE RECISIÓ DEL CONTRACTE O NO PREVISTOS EN AQUEST PLEC DE 
CONDICIONS 
 
5.1.1-  Els casos de recessió i en general tota aquells casos no previstos en aquest Plec de 

Condicions, es regiran par si lo que estipula al Plac General de Condicions de La Direcció 
General d’Arquitectura per a les obres denominades “Construccions Civils”. 

 
 
Títol 6: Condicions D’execució 
 
6.1.  Els materials utilitzats seran els que es defineixin en el Projecte, marca, model, tipus, etc, i 

amb les característiques que en al seu cas s’especifiquin en las Condicions Tècniques, 
corresponents a l’obra e instal·lacions projectades. 

 
6.2. Condicions Tècniques 
 
0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ  
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5 TRANSPORT DE TERRES 
SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.2 Sabates aïllades 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
2 ESTRUCTURES D’ACER 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SUBSISTEMA CONNEXIONS  
1 ELECTRICITAT 
1.1 Connexió a xarxa 
1.3 Posta a terra 

 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 
Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
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compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 
del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 
projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 
pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 
facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 
els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de 
les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del 
CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com 
l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir 
una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 
Normes d’aplicació 



 
 

C/ Major, 146-148  08758  Cervelló  Tel. 936600070  Fax 936600659  E.mail: cervello@.cervello.diba.es 
 

37

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  
Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot 
això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la 
D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les 
edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà 
que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 
arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 
progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells 
arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats 
acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia 
possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades 
topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra 
manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la 
capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran 
gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  
Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, 
i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per 
l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma 
suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, 
que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com 
soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de 
tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva 
aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia 
d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes 
vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament 
de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 
que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o 
rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
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Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta 
unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu 
de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, 
s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això 
cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de 
maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin 
necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i 
totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada 
mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació 
especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot 
tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, 
s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en 
obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de 
compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 
4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o 
constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C 
punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb 
els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. 
Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, 
barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la 
superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB 
SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció 
del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels 
treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el 
preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà 
el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada 
la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències 
que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, 
a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà 
ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran 
a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
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4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament 
d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 
20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en 
obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de 
compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 
4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o 
constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols 
de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i 
encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE 
DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de 
roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de 
desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels 
productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de 
les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les 
terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per 
evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs 
d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran 
amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones 
condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei 
que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de 
moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa 
obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. 
Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o 
constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per 
al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
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m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no 
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i 
accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de 
recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que 
també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les 
càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota 
l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, 
sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals 
de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que 
transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. 
segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i 
llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a 
actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb 
buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, 
en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al 
seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el 
terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, 
de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin 
irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran 
suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del 
formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora 
de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura 
d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 
diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat 
superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de 
la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la 
sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, 
disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui 
inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la 
maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
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m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència 
o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus 
d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a 
estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i 
llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a 
actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de 
treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, 
de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes 
irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter 
ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte 
amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 
35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i 
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les 
armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient 
col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la 
sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus 
d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que 
rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les 
lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en 
planta són molt grans comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el 
CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i 
llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a 
actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions 
anòmales que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn 
en més del 50% d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran 
longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs 
pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis 
flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se 
les conduccions enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es 
disposaran les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 
hores.  
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Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà 
inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes 
dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de 
l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que 
puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on 
menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc 
a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. 
Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al 
formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de 
junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i 
tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificats, posat en obra. 
  
1.1.4 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de 
transició superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions 
admisibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, 
punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes 
de sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa 
drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana 
impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada 
l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada 
longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en 
direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es 
sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació 
respecte a la superficie no haura de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia 
tèrmica máxima exigida al mur per formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera 
que els recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 
7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm 
d’espessor, no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les 
armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran 
queixals, picant la seva superfície fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir 
novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els 
moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies 
màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb 
filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi 
rentat o a través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es 
requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el 
CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable 
sobre el reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta 
de recollida d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. 
Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. 
Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat 
del mur. S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
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Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, 
treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions 
necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
1.1.5 Murs pantalles 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense 
necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir 
empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 25cm, segons D.T. ,panells 
prefabricats i els llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma 
contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es 
construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades abans de procedir 
als treballs de perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la pantalla, hauran de ser eliminats o modificats 
tots els elements enterrats (canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que 
interfereixin directament, sinó també aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés 
d’execució de la pantalla. Quan l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de 
mes, segons CTE DB HS 1. 
Fases d’execució 
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats entre si mijtançant 
juntes de formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets guia, 
perforació de rases, col·locació d’encofrat de juntes entre panells, col·locació d’armadures, formigonat de panells, extracció 
d’encofrats de juntes, demolició dels caps de panells, execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels panells 
prefabricats si és el cas i retirada d’equips i neteja. 
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, uns 
murets amb separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a la 
maquinària d’exacavació, sinó que també col·laboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada mínima de 25 cm i una 
alçada no inferior a 70 cm, i aniran convenientment armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es 
fixaran les cotes del fons de l’excavació i de les rasants de formigó i de les armadures. 
Col·locació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es col·locaran a la rasa els elements que 
vagin a modelar les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva missió és la d’assegurar la continuïtat 
geomètrica de l’excavació i de la pantalla de formigó armat. Els elements es col·locaran en posició vertical i adequadament 
fixats o empotrats al fons; la seva amplada serà igual a l’espessor de la pantalla. 
Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa 
longitud, en horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts precisos per 
evitar la seva deformació durant el transport, hissat i col·locació de la rasa. La separació mínima entre barres verticals i 
horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de 7 cm. Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de 
travada. 
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. El formigonat es 
farà de manera contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues tuberies de formigonat, abocant el 
formigó simultàniament. La cota final de fomrigonat sobrepassarà a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó 
serà enderrocat abans de construir la biga de travada dels panells. 
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda precaució per no 
malmetre el formigó del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials. 
 
Amidament i abonament 
m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, 
formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els 
materials i operacions que calguin segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels treballs.  
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, 
treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions 
necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra. 
m3 de biges de travada. 
ml d’anclatges. 
  
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al 
servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer 
conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A 
Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les 
exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les 
estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i 
auxiliars de l’estructura d’acer. 
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Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements 
d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-
1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, 
rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques 
conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el 
seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-
A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran 
entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 
1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. 
Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter 
singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les 
unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden 
ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció 
de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge 
fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els 
elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb 
bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de 
l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de 
comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i 
els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, 
en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una 
temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel 
procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en 
els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre 
nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la 
femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El 
collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió 
s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una 
segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de 
netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les 
estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha 
espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es 
comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i 
anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to 
diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però 
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sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans 
del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla 
del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació 
dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En 
plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 
12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. 
Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: 
L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements 
auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, 
protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la 
normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal 
l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
  
4 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al 
risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic 
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 
4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del 
REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el 
cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
4.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o 
transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris 
pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les 
llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux 
nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb 
altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts 
i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de 
l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la 
llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada 
zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres 
elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes 
d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
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Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de 
l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
4.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de 
manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i 
la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell 
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de 
la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma 
sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb 
altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la 
llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada 
zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres 
elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en 
recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les 
senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida 
d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria 
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 
30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in 
situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
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1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció 
és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura 
un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència 
necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de 
la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de 
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa 
vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la 
propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera 
que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les 
característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de 
treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la 
instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. 
Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada 
el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge 
serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, 
no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 
1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i 
caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits 
exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
   
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els 
corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, 
quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i 
antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb 
protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a 
les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la 
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retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no 
han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els 
conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar 
la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un 
nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt 
d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment 
localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric 
amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El 
contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més 
d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de 
diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 
50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un 
dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del 
conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no 
ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes 
al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de 
connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
 
 
 
 
 
Cervelló, març de 2016 
 
 
 
Ajuntament de Cervelló. Serveis Tècnics 
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4.- PRESSUPOST 

 



Amidament



1.1 DM10301AA PA TREBALLS PREVIS A LA FORMACIÓ DE RASES

Treballs previs a la formació de la rases. Consistents en desmuntar travesses
de fusta i torlar-les a col.locar. Desmuntar paviment de maons manuals i peça
de marbre de la cènia polida, i tornar a col.locar el mateix tipus de maons i de
peça de remat de marbre, sobre base de formigó i amb morter. Inclos rejuntat,
per deixar-ho acabat igual al existent.

Total PA............: 1,00

1.2 F2A1XH0AA PA TREBALLS PREVIS SOBRE PEDRA

Treballs previs sobre pedra. Consistents en desmuntar pas de cablejat actual
des de armari de comptadors fins a l'interior de la sagristia, amb la retirada de
morter, ampliació de regata, i formació de regata i forat per encastar cablejat i
carcassa lluminàries de terra, en pedra existent en el costat esquerra de
l'edifici, i formació de passamur amb paret d'església. Tot tornat a tapar amb
morter de resines col.lorajades amb pols de terra vermella del mateix color que
la pedra. Totalment acabat.

Total PA............: 1,00

IL·LUMINACIÓ MONUMENTAL ESGLESIA SANTA MARIA CERVELLÓ Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.1 FG22TH1KA M3 EXCAVACIÓ RASES

Exacavació de rasa manualment, per a pas d'instal.lacions de 40 cm d'amplària
i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, amb una base de 20 cm de sorra de riu. Reste Deixades al
costat de l'excavació o dintre del perímetre de l'obra. Mesurat sobre perfil.

Total M3............: 17,00

2.2 FG22HA22 M3 EXCAVACIÓ POU PER A LLUMINÀRIES

Excavació de pous per a fonaments lluminàries (80x80x100 cm), pericó de pas
(70x70x70 cm), de menys de 1 m de fondària amb mitjans manuals en
qualsevol tipus de terreny. Inclòs repas de parets. Mesurat sobre perfil. 
Deixades al costat de l'excavació o dintre del perímetre de l'obra.

Total M3............: 2,35

IL·LUMINACIÓ MONUMENTAL ESGLESIA SANTA MARIA CERVELLÓ Pàgina 2
Pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



3.1 G31512G1 M3 FORMIGÓ FONAMENTS

Formigó per a pous de fonaments, bases pericons i bases carcassa projectors
encastats a terra, de HA-25/P/20/IIA, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20mm, elaborat a l'obra de forma manual.

Total M3............: 3,00

IL·LUMINACIÓ MONUMENTAL ESGLESIA SANTA MARIA CERVELLÓ Pàgina 3
Pressupost parcial nº 3 FORMIGONS - PAVIMENTS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



4.1 FDK262G8 UT PERICÓ DE REGISTRE

Subministre i col.locació de pericó de registre prefabricat de 40x40x60 cm
mides ineriors, amb base de formigó, per instal.lacions de serveis, reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, protecció amb làmina de PVC, reblert
de sorra i capa de morter.

Total UT............: 3,00

4.2 FDKZ3174 UT BASTIMENT I TAPA PERICÓ

Suministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa
grisa de 620x620x50 mm i de 52 KG de pes, col.locat amb morter.

Total UT............: 3,00

4.3 FDG31311 ML TUB FLEXIBLE DE POLIETILÈ

Subministre i col.locació de tub corbable de polietilè de doble capa, llisa
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Tot inclòs.

Total ML............: 27,00

4.4 FG31H554 ML CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE

Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure tipus RVFV
0,6/1 kV, tetrapolar, secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta de
PVC, col.locat en tub, inclòs recurregut en l'nterior de la sagristia, col.locat en
caneleta blanca. Tot inclòs.

Total ML............: 37,00

4.5 FG380907 ML CONDUCTOR DE COURE NU

Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure tipus RVFV
0,6/1 kV, tetrapolar, secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'hacer i coberta
de PVC, col.locat en tub, inclòs recurregut en l'nterior de la sagristia, col.locat
en caneleta blanca. Tot inclòs.

Total ML............: 37,00

4.6 FGD2342D UT PLACA DE TERRA

Placa de terra de 500x500x3mm, connectada al punt de llum o centre de
maniobra, inclou subministrament i col.locació, completament acabat, segons
plànols.

Total UT............: 4,00

4.7 FHNCOPRA UT COLUMNA MODEL POLIS

Suministre i col·locació de columna metàl.lica model POLIS de ILUCA de 6
metres d'alçada, d'acer galvanitzat, segons detall,  inclòs gruament,
anivellament, perns de subjecció, segons fabricant, instal.lació de presa de
terra amb placa de 300x300x10 mm, instal.lació elèctrica completa l'interior del
suport amb cable de 2,5 mm i 16 mm per a presa de terra,  adaptació del braç
als suports dels projectors, petit material, i caixa de protecció i connexió.
Totalment muntada, provada i connexionada.

Total UT............: 2,00
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4.8 FHNCOPRA1 UT PROJECTOR LED PER COLUMNES BEGA 77685 K3

Subministrament i col.locació de projector de leds per a columnes, tipus BEGA
77685 K3, de color de temperatura 3000 K i 19,6 W amb una eficàcia de 85,5
lm/W, IP 65, d'alumini de color negre.  Inclòs equip, connexió, adaptació a
braçde columna, instal.lació i petit material, verificació de tots els punts de
llum i fitxa informativa. Tot inclòs.

Total UT............: 6,00

4.9 FHNCOPRA2 UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA 77040

Subministrament i col.locació de projector de leds per encastar a terra,
orientable, tipus BEGA 77040, de color de temperatura 3000 K i 42,6 W amb un
flux luminos de 1783 lm i una eficàcia de 41,9 lm/W, IP 68, d'acer inoxidable
amb vidre de seguretat.  Inclòs equip, connexió, adaptació a carcassa
encastada al terra, instal.lació i petit material, verificació de tots els punts de
llum i fitxa informativa.. Tot inclòs.

Total UT............: 6,00

4.10 FHNCOPRA3 UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA 77125

Subministrament i col.locació de projector de leds per encastar a terra,
orientable, tipus BEGA 77125, de color de temperatura 3000 K i 11,5 W amb un
flux luminos de 1080 lm, IP 68, d'acer inoxidable amb vidre de seguretat. 
Inclòs equip, connexió, adaptació a carcassa encastada al terra, instal.lació i
petit material, verificació de tots els punts de llum, i fitxa informativa.Tot
inclòs.

Total UT............: 2,00

4.11 FHNCOPRA4 UT CARCASSA LED PER ENCASTAR BEGA 70688

Subministrament i col.locació de carcassa encastada al terra per a projector de
leds, tipus BEGA 70688, d'acer inoxidable.  Inclòs base de formigó, passa tubs,
i petit material. Tot inclòs.

Total UT............: 8,00

4.12 E0000005 UT AMPLIACIÓ ARMARI EXISTENT

Ampliació d'armari existent, en l'nterior de la sagristia, per a l'allotjament dels
mecanismes de control, comandament i protecció elèctrica del nou sistema
d'enllumenat exterior monumental, amb un mínim de 28 elements que haurà
d'incloure l'aparamenta mínima seüent:  1 Interruptor general automàtic 4 pols
de 10 A d'intensitat nominal, 3 Diferencials 2 pols de 25A. 30 mA, 3 Interruptors
de 20 A. per anar en carril DIN de 3 posicions (man-0-aut), 1 Rellotge
astronòmic, 1 programador setmanal amb capacitat per a la programació de 3
franges horàries independents per a cada un dels dies de la setmana, 1
Cèl·lula fotoelèctrica, 3 contactors de 2 pols de 20 A, 3 Endolls monofàsics per
anar muntats en carril DIN,  tots els elements de connexionat i maniobra.
Inclòs el seu muntatge d'acord amb l'establert amb el REBT per al seu correcte
funcionament d'acord amb les instruccions dels Serveis tècnics, petit material
i legalitzacuí de la insatal.lació. Totalment instal.lat.

Total UT............: 1,00
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4.13 FBA1EAA UT PINTAT OXIRÓN

Pintat sobre elements metàl.lics d'acer galvanitzat, de formigó, inclou
columnes d'il.luminació, armari d'obra de comptadors existent, i pal escomesa
electrica, amb dues mans d'acabat de pintura tipus oxirón tipus corten, previa
preparació de superfícies i d'imprimació en els elements galvanitzats.

Total UT............: 1,00

4.14 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS

Càrrega manual, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts i residus berrajats inerts, procedents d'excavació i de
construcció o demolició. Tot inclòs.

Total M3............: 20,00
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5.1 EZXH0011 UT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Total UT............: 1,00

Cervelló Març de 2016

Ajuntament de Cervelló Serveis Tècnics
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Quadre de preus nº 1

1 TREBALLS PREVIS
1.1 PA TREBALLS PREVIS A LA FORMACIÓ DE

RASES

Treballs previs a la formació de la rases.
Consistents en desmuntar travesses de fusta i
torlar-les a col.locar. Desmuntar paviment de
maons manuals i peça de marbre de la cènia
polida, i tornar a col.locar el mateix tipus de maons
i de peça de remat de marbre, sobre base de
formigó i amb morter. Inclos rejuntat, per deixar-ho
acabat igual al existent. 400,00 QUATRE-CENTS EUROS

1.2 PA TREBALLS PREVIS SOBRE PEDRA

Treballs previs sobre pedra. Consistents en
desmuntar pas de cablejat actual des de armari de
comptadors fins a l'interior de la sagristia, amb la
retirada de morter, ampliació de regata, i formació
de regata i forat per encastar cablejat i carcassa
lluminàries de terra, en pedra existent en el costat
esquerra de l'edifici, i formació de passamur amb
paret d'església. Tot tornat a tapar amb morter de
resines col.lorajades amb pols de terra vermella del
mateix color que la pedra. Totalment acabat. 750,00 SET-CENTS CINQUANTA EUROS

2 MOVIMENTS DE TERRES
2.1 M3 EXCAVACIÓ RASES

Exacavació de rasa manualment, per a pas
d'instal.lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, amb una
base de 20 cm de sorra de riu. Reste Deixades al
costat de l'excavació o dintre del perímetre de
l'obra. Mesurat sobre perfil. 125,00 CENT  VINT-I-CINC EUROS

2.2 M3 EXCAVACIÓ POU PER A LLUMINÀRIES

Excavació de pous per a fonaments lluminàries
(80x80x100 cm), pericó de pas (70x70x70 cm), de
menys de 1 m de fondària amb mitjans manuals en
qualsevol tipus de terreny. Inclòs repas de parets.
Mesurat sobre perfil.  Deixades al costat de
l'excavació o dintre del perímetre de l'obra. 285,00 DOS-CENTS VUITANTA-CINC

EUROS

3 FORMIGONS - PAVIMENTS
3.1 M3 FORMIGÓ FONAMENTS

Formigó per a pous de fonaments, bases pericons i
bases carcassa projectors encastats a terra, de
HA-25/P/20/IIA, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20mm, elaborat a l'obra de
forma manual. 82,06 VUITANTA-DOS EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

4 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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4.1 UT PERICÓ DE REGISTRE

Subministre i col.locació de pericó de registre
prefabricat de 40x40x60 cm mides ineriors, amb
base de formigó, per instal.lacions de serveis,
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació,
protecció amb làmina de PVC, reblert de sorra i
capa de morter. 107,56 CENT  SET EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

4.2 UT BASTIMENT I TAPA PERICÓ

Suministre i col·locació de bastiment i tapa per a
pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm
i de 52 KG de pes, col.locat amb morter. 56,62 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

4.3 ML TUB FLEXIBLE DE POLIETILÈ

Subministre i col.locació de tub corbable de polietilè
de doble capa, llisa interior i corrugada l'exterior, de
90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada. Tot inclòs. 3,03 TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS

4.4 ML CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE

Subministrament i col.locació de cable amb
conductor de coure tipus RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar,
secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta de PVC, col.locat en tub, inclòs recurregut
en l'nterior de la sagristia, col.locat en caneleta
blanca. Tot inclòs. 3,32 TRES EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

4.5 ML CONDUCTOR DE COURE NU

Subministrament i col.locació de cable amb
conductor de coure tipus RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar,
secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'hacer i
coberta de PVC, col.locat en tub, inclòs recurregut
en l'nterior de la sagristia, col.locat en caneleta
blanca. Tot inclòs. 10,90 DEU EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

4.6 UT PLACA DE TERRA

Placa de terra de 500x500x3mm, connectada al
punt de llum o centre de maniobra, inclou
subministrament i col.locació, completament
acabat, segons plànols. 50,00 CINQUANTA EUROS

4.7 UT COLUMNA MODEL POLIS

Suministre i col·locació de columna metàl.lica
model POLIS de ILUCA de 6 metres d'alçada,
d'acer galvanitzat, segons detall,  inclòs gruament,
anivellament, perns de subjecció, segons fabricant,
instal.lació de presa de terra amb placa de
300x300x10 mm, instal.lació elèctrica completa
l'interior del suport amb cable de 2,5 mm i 16 mm
per a presa de terra,  adaptació del braç als suports
dels projectors, petit material, i caixa de protecció i
connexió. Totalment muntada, provada i
connexionada. 587,00 CINC-CENTS VUITANTA-SET

EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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4.8 UT PROJECTOR LED PER COLUMNES BEGA
77685 K3

Subministrament i col.locació de projector de leds
per a columnes, tipus BEGA 77685 K3, de color de
temperatura 3000 K i 19,6 W amb una eficàcia de
85,5 lm/W, IP 65, d'alumini de color negre.  Inclòs
equip, connexió, adaptació a braçde columna,
instal.lació i petit material, verificació de tots els
punts de llum i fitxa informativa. Tot inclòs. 544,00 CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS

4.9 UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA
77040

Subministrament i col.locació de projector de leds
per encastar a terra, orientable, tipus BEGA 77040,
de color de temperatura 3000 K i 42,6 W amb un
flux luminos de 1783 lm i una eficàcia de 41,9
lm/W, IP 68, d'acer inoxidable amb vidre de
seguretat.  Inclòs equip, connexió, adaptació a
carcassa encastada al terra, instal.lació i petit
material, verificació de tots els punts de llum i fitxa
informativa.. Tot inclòs. 875,00 VUIT-CENTS SETANTA-CINC

EUROS

4.10 UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA
77125

Subministrament i col.locació de projector de leds
per encastar a terra, orientable, tipus BEGA 77125,
de color de temperatura 3000 K i 11,5 W amb un
flux luminos de 1080 lm, IP 68, d'acer inoxidable
amb vidre de seguretat.  Inclòs equip, connexió,
adaptació a carcassa encastada al terra, instal.lació
i petit material, verificació de tots els punts de llum,
i fitxa informativa.Tot inclòs. 683,00 SIS-CENTS VUITANTA-TRES

EUROS

4.11 UT CARCASSA LED PER ENCASTAR BEGA
70688

Subministrament i col.locació de carcassa
encastada al terra per a projector de leds, tipus
BEGA 70688, d'acer inoxidable.  Inclòs base de
formigó, passa tubs, i petit material. Tot inclòs. 259,00 DOS-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS

4.12 UT AMPLIACIÓ ARMARI EXISTENT

Ampliació d'armari existent, en l'nterior de la
sagristia, per a l'allotjament dels mecanismes de
control, comandament i protecció elèctrica del nou
sistema d'enllumenat exterior monumental, amb un
mínim de 28 elements que haurà d'incloure
l'aparamenta mínima seüent:  1 Interruptor general
automàtic 4 pols de 10 A d'intensitat nominal, 3
Diferencials 2 pols de 25A. 30 mA, 3 Interruptors de
20 A. per anar en carril DIN de 3 posicions
(man-0-aut), 1 Rellotge astronòmic, 1 programador
setmanal amb capacitat per a la programació de 3
franges horàries independents per a cada un dels
dies de la setmana, 1 Cèl·lula fotoelèctrica, 3
contactors de 2 pols de 20 A, 3 Endolls monofàsics
per anar muntats en carril DIN,  tots els elements
de connexionat i maniobra. Inclòs el seu muntatge
d'acord amb l'establert amb el REBT per al seu
correcte funcionament d'acord amb les instruccions
dels Serveis tècnics, petit material i legalitzacuí de
la insatal.lació. Totalment instal.lat. 1.271,00 MIL DOS-CENTS SETANTA-U

EUROS

Quadre de preus nº 1
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4.13 UT PINTAT OXIRÓN

Pintat sobre elements metàl.lics d'acer galvanitzat,
de formigó, inclou columnes d'il.luminació, armari
d'obra de comptadors existent, i pal escomesa
electrica, amb dues mans d'acabat de pintura tipus
oxirón tipus corten, previa preparació de superfícies
i d'imprimació en els elements galvanitzats. 400,00 QUATRE-CENTS EUROS

4.14 M3 TRANSPORT DE RESIDUS

Càrrega manual, transport i deposició controlada a
dipòsit autoritzat de residus de terra inerts i residus
berrajats inerts, procedents d'excavació i de
construcció o demolició. Tot inclòs. 12,00 DOTZE EUROS

5 VARIS
5.1 UT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 306,35 TRES-CENTS SIS EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

Cervelló Març de 2016

Ajuntament de Cervelló Serveis
Tècnics
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Quadre de preus nº 2

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

1 DM10301AA PA TREBALLS PREVIS A LA FORMACIÓ DE RASES

Treballs previs a la formació de la rases. Consistents en
desmuntar travesses de fusta i torlar-les a col.locar. Desmuntar
paviment de maons manuals i peça de marbre de la cènia
polida, i tornar a col.locar el mateix tipus de maons i de peça de
remat de marbre, sobre base de formigó i amb morter. Inclos
rejuntat, per deixar-ho acabat igual al existent.

(Mà d'obra)
MANOBRE 8,900 H 21,13 188,06
MANOBRE ESPECIALISTA 9,000 H 22,03 198,27
(Materials)
ALTRES 0,920 UT 2,20 2,02
Costos indirectes 11,65

Total per PA: 400,00
Són QUATRE-CENTS EUROS per PA

2 E0000005 UT AMPLIACIÓ ARMARI EXISTENT

Ampliació d'armari existent, en l'nterior de la sagristia, per a
l'allotjament dels mecanismes de control, comandament i
protecció elèctrica del nou sistema d'enllumenat exterior
monumental, amb un mínim de 28 elements que haurà
d'incloure l'aparamenta mínima seüent:  1 Interruptor general
automàtic 4 pols de 10 A d'intensitat nominal, 3 Diferencials 2
pols de 25A. 30 mA, 3 Interruptors de 20 A. per anar en carril DIN
de 3 posicions (man-0-aut), 1 Rellotge astronòmic, 1
programador setmanal amb capacitat per a la programació de 3
franges horàries independents per a cada un dels dies de la
setmana, 1 Cèl·lula fotoelèctrica, 3 contactors de 2 pols de 20 A,
3 Endolls monofàsics per anar muntats en carril DIN,  tots els
elements de connexionat i maniobra. Inclòs el seu muntatge
d'acord amb l'establert amb el REBT per al seu correcte
funcionament d'acord amb les instruccions dels Serveis tècnics,
petit material i legalitzacuí de la insatal.lació. Totalment
instal.lat.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA 10,000 H 25,30 253,00
MANOBRE 10,000 H 21,13 211,30
(Materials)
armari 1,000 u 769,68 769,68
Costos indirectes 37,02

Total per UT: 1.271,00
Són MIL DOS-CENTS SETANTA-U EUROS per UT

3 EZXH0011 UT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Sense descomposició 297,43
Costos indirectes 8,92

Total per UT: 306,35
Són TRES-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per UT

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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4 F2A1XH0AA PA TREBALLS PREVIS SOBRE PEDRA

Treballs previs sobre pedra. Consistents en desmuntar pas de
cablejat actual des de armari de comptadors fins a l'interior de
la sagristia, amb la retirada de morter, ampliació de regata, i
formació de regata i forat per encastar cablejat i carcassa
lluminàries de terra, en pedra existent en el costat esquerra de
l'edifici, i formació de passamur amb paret d'església. Tot tornat
a tapar amb morter de resines col.lorajades amb pols de terra
vermella del mateix color que la pedra. Totalment acabat.

(Mà d'obra)
MANOBRE 16,850 H 21,13 356,04
MANOBRE ESPECIALISTA 16,850 H 22,03 371,21
(Materials)
ALTRES 0,412 UT 2,20 0,91
Costos indirectes 21,84

Total per PA: 750,00
Són SET-CENTS CINQUANTA EUROS per PA

5 F2R542AA M3 TRANSPORT DE RESIDUS

Càrrega manual, transport i deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra inerts i residus berrajats inerts,
procedents d'excavació i de construcció o demolició. Tot inclòs.

(Maquinària)
Camió per a transport de 20 t 0,221 H 52,70 11,65
Costos indirectes 0,35

Total per M3: 12,00
Són DOTZE EUROS per M3

6 FBA1EAA UT PINTAT OXIRÓN

Pintat sobre elements metàl.lics d'acer galvanitzat, de formigó,
inclou columnes d'il.luminació, armari d'obra de comptadors
existent, i pal escomesa electrica, amb dues mans d'acabat de
pintura tipus oxirón tipus corten, previa preparació de
superfícies i d'imprimació en els elements galvanitzats.

Sense descomposició 388,35
Costos indirectes 11,65

Total per UT: 400,00
Són QUATRE-CENTS EUROS per UT

Quadre de preus nº 2
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7 FDG31311 ML TUB FLEXIBLE DE POLIETILÈ

Subministre i col.locació de tub corbable de polietilè de doble
capa, llisa interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada. Tot inclòs.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,032 H 26,14 0,84
AJUDANT ELECTRICISTA 0,012 H 22,44 0,27
(Materials)
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa … 1,000 m 1,83 1,83
Costos indirectes 0,09

Total per ML: 3,03
Són TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS per ML

8 FDK262G8 UT PERICÓ DE REGISTRE

Subministre i col.locació de pericó de registre prefabricat de
40x40x60 cm mides ineriors, amb base de formigó, per
instal.lacions de serveis, reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, protecció amb làmina de PVC, reblert de sorra i capa
de morter.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA 0,546 H 25,30 13,81
MANOBRE 1,100 H 21,13 23,24
(Maquinària)
Camió grua 0,200 h 50,15 10,03
(Materials)
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària … 0,100 m3 65,24 6,52
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons d… 1,000 u 50,83 50,83
Costos indirectes 3,13

Total per UT: 107,56
Són CENT  SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per UT

9 FDKZ3174 UT BASTIMENT I TAPA PERICÓ

Suministre i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 KG de pes,
col.locat amb morter.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A DE OBRA PUBLICA 0,232 H 25,30 5,87
MANOBRE 0,231 H 21,13 4,88
(Materials)
Morter per a ram de paleta 0,006 M3 36,25 0,22
Bastiment i tapa 1,000 UT 44,00 44,00
Costos indirectes 1,65

Total per UT: 56,62
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per UT

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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10 FG22HA22 M3 EXCAVACIÓ POU PER A LLUMINÀRIES

Excavació de pous per a fonaments lluminàries (80x80x100 cm),
pericó de pas (70x70x70 cm), de menys de 1 m de fondària amb
mitjans manuals en qualsevol tipus de terreny. Inclòs repas de
parets. Mesurat sobre perfil.  Deixades al costat de l'excavació o
dintre del perímetre de l'obra.

(Mà d'obra)
MANOBRE 13,069 H 21,13 276,15
(Mitjans auxiliars) 0,55
Costos indirectes 8,30

Total per M3: 285,00
Són DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS per M3

11 FG22TH1KA M3 EXCAVACIÓ RASES

Exacavació de rasa manualment, per a pas d'instal.lacions de 40
cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, amb una base de
20 cm de sorra de riu. Reste Deixades al costat de l'excavació o
dintre del perímetre de l'obra. Mesurat sobre perfil.

(Mà d'obra)
MANOBRE 5,732 H 21,13 121,12
(Mitjans auxiliars) 0,24
Costos indirectes 3,64

Total per M3: 125,00
Són CENT  VINT-I-CINC EUROS per M3

12 FG31H554 ML CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE

Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure
tipus RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar, secció 4x6 mm2, amb armadura
de fleix d'acer i coberta de PVC, col.locat en tub, inclòs
recurregut en l'nterior de la sagristia, col.locat en caneleta
blanca. Tot inclòs.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 H 26,14 1,05
AJUDANT ELECTRICISTA 0,032 H 22,44 0,72
(Materials)
conductor de coure tipus RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar, s… 1,000 M 1,45 1,45
Costos indirectes 0,10

Total per ML: 3,32
Són TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per ML

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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13 FG380907 ML CONDUCTOR DE COURE NU

Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure
tipus RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar, secció 4x6 mm2, amb armadura
de fleix d'hacer i coberta de PVC, col.locat en tub, inclòs
recurregut en l'nterior de la sagristia, col.locat en caneleta
blanca. Tot inclòs.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,185 H 26,14 4,84
AJUDANT ELECTRICISTA 0,185 H 22,44 4,15
(Materials)
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000 M 1,46 1,46
(Mitjans auxiliars) 0,13
Costos indirectes 0,32

Total per ML: 10,90
Són DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per ML

14 FGD2342D UT PLACA DE TERRA

Placa de terra de 500x500x3mm, connectada al punt de llum o
centre de maniobra, inclou subministrament i col.locació,
completament acabat, segons plànols.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 H 26,14 2,61
AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 H 22,44 2,24
(Materials)
Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),… 1,000 U 43,69 43,69
Costos indirectes 1,46

Total per UT: 50,00
Són CINQUANTA EUROS per UT

15 FHNCOPRA UT COLUMNA MODEL POLIS

Suministre i col·locació de columna metàl.lica model POLIS de
ILUCA de 6 metres d'alçada, d'acer galvanitzat, segons detall, 
inclòs gruament, anivellament, perns de subjecció, segons
fabricant, instal.lació de presa de terra amb placa de
300x300x10 mm, instal.lació elèctrica completa l'interior del
suport amb cable de 2,5 mm i 16 mm per a presa de terra, 
adaptació del braç als suports dels projectors, petit material, i
caixa de protecció i connexió. Totalment muntada, provada i
connexionada.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 H 26,14 0,65
AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 H 22,44 0,45
(Materials)
Columna POLIS 1,000 u 568,78 568,78
(Mitjans auxiliars) 0,02
Costos indirectes 17,10

Total per UT: 587,00
Són CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS per UT

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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16 FHNCOPR… UT PROJECTOR LED PER COLUMNES BEGA 77685 K3

Subministrament i col.locació de projector de leds per a
columnes, tipus BEGA 77685 K3, de color de temperatura 3000
K i 19,6 W amb una eficàcia de 85,5 lm/W, IP 65, d'alumini de
color negre.  Inclòs equip, connexió, adaptació a braçde
columna, instal.lació i petit material, verificació de tots els punts
de llum i fitxa informativa. Tot inclòs.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 H 26,14 0,65
AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 H 22,44 0,45
(Materials)
Projector LED 1,000 u 527,04 527,04
(Mitjans auxiliars) 0,02
Costos indirectes 15,84

Total per UT: 544,00
Són CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS per UT

17 FHNCOPR… UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA 77040

Subministrament i col.locació de projector de leds per encastar
a terra, orientable, tipus BEGA 77040, de color de temperatura
3000 K i 42,6 W amb un flux luminos de 1783 lm i una eficàcia de
41,9 lm/W, IP 68, d'acer inoxidable amb vidre de seguretat. 
Inclòs equip, connexió, adaptació a carcassa encastada al terra,
instal.lació i petit material, verificació de tots els punts de llum i
fitxa informativa.. Tot inclòs.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 H 26,14 0,65
AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 H 22,44 0,45
(Materials)
Projector LED per encastar 1,000 u 848,39 848,39
(Mitjans auxiliars) 0,02
Costos indirectes 25,49

Total per UT: 875,00
Són VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS per UT

18 FHNCOPR… UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA 77125

Subministrament i col.locació de projector de leds per encastar
a terra, orientable, tipus BEGA 77125, de color de temperatura
3000 K i 11,5 W amb un flux luminos de 1080 lm, IP 68, d'acer
inoxidable amb vidre de seguretat.  Inclòs equip, connexió,
adaptació a carcassa encastada al terra, instal.lació i petit
material, verificació de tots els punts de llum, i fitxa
informativa.Tot inclòs.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 H 26,14 0,65
AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 H 22,44 0,45
(Materials)
Projector LED per encastar  BEGA 77125 1,000 u 661,99 661,99
(Mitjans auxiliars) 0,02
Costos indirectes 19,89

Total per UT: 683,00
Són SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS per UT

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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19 FHNCOPR… UT CARCASSA LED PER ENCASTAR BEGA 70688

Subministrament i col.locació de carcassa encastada al terra
per a projector de leds, tipus BEGA 70688, d'acer inoxidable. 
Inclòs base de formigó, passa tubs, i petit material. Tot inclòs.

(Mà d'obra)
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 H 26,14 0,65
AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 H 22,44 0,45
(Materials)
CARCASSA LED PER ENCASTAR BEGA 70688 1,000 u 250,34 250,34
(Mitjans auxiliars) 0,02
Costos indirectes 7,54

Total per UT: 259,00
Són DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS per UT

20 G31512G1 M3 FORMIGÓ FONAMENTS

Formigó per a pous de fonaments, bases pericons i bases
carcassa projectors encastats a terra, de HA-25/P/20/IIA, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm,
elaborat a l'obra de forma manual.

(Mà d'obra)
MANOBRE 0,250 H 21,13 5,28
(Materials)
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, gran… 1,000 m3 73,96 73,96
(Mitjans auxiliars) 0,43
Costos indirectes 2,39

Total per M3: 82,06
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per M3

Cervelló Març de 2016

Ajuntament de Cervelló Serveis Tècnics

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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Pressupost: IL·LUMINACIÓ MONUMENTAL ESGLESIA SANTA MARIA CE…



1.1 PA TREBALLS PREVIS A LA FORMACIÓ DE
RASES

Treballs previs a la formació de la rases.
Consistents en desmuntar travesses de fusta i
torlar-les a col.locar. Desmuntar paviment de
maons manuals i peça de marbre de la cènia
polida, i tornar a col.locar el mateix tipus de
maons i de peça de remat de marbre, sobre
base de formigó i amb morter. Inclos rejuntat,
per deixar-ho acabat igual al existent. 1,000 400,00 400,00

1.2 PA TREBALLS PREVIS SOBRE PEDRA

Treballs previs sobre pedra. Consistents en
desmuntar pas de cablejat actual des de armari
de comptadors fins a l'interior de la sagristia,
amb la retirada de morter, ampliació de regata, i
formació de regata i forat per encastar cablejat i
carcassa lluminàries de terra, en pedra existent
en el costat esquerra de l'edifici, i formació de
passamur amb paret d'església. Tot tornat a
tapar amb morter de resines col.lorajades amb
pols de terra vermella del mateix color que la
pedra. Totalment acabat. 1,000 750,00 750,00

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS: 1.150,00

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1 M3 EXCAVACIÓ RASES

Exacavació de rasa manualment, per a pas
d'instal.lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, amb una
base de 20 cm de sorra de riu. Reste Deixades
al costat de l'excavació o dintre del perímetre de
l'obra. Mesurat sobre perfil. 17,000 125,00 2.125,00

2.2 M3 EXCAVACIÓ POU PER A LLUMINÀRIES

Excavació de pous per a fonaments lluminàries
(80x80x100 cm), pericó de pas (70x70x70 cm),
de menys de 1 m de fondària amb mitjans
manuals en qualsevol tipus de terreny. Inclòs
repas de parets. Mesurat sobre perfil.  Deixades
al costat de l'excavació o dintre del perímetre de
l'obra. 2,350 285,00 669,75

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES: 2.794,75

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 M3 FORMIGÓ FONAMENTS

Formigó per a pous de fonaments, bases
pericons i bases carcassa projectors encastats a
terra, de HA-25/P/20/IIA, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20mm,
elaborat a l'obra de forma manual. 3,000 82,06 246,18

Total pressupost parcial nº 3 FORMIGONS - PAVIMENTS: 246,18

Pressupost parcial nº 3 FORMIGONS - PAVIMENTS
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1 UT PERICÓ DE REGISTRE

Subministre i col.locació de pericó de registre
prefabricat de 40x40x60 cm mides ineriors, amb
base de formigó, per instal.lacions de serveis,
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació,
protecció amb làmina de PVC, reblert de sorra i
capa de morter. 3,000 107,56 322,68

4.2 UT BASTIMENT I TAPA PERICÓ

Suministre i col·locació de bastiment i tapa per a
pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 KG de pes, col.locat amb morter. 3,000 56,62 169,86

4.3 ML TUB FLEXIBLE DE POLIETILÈ

Subministre i col.locació de tub corbable de
polietilè de doble capa, llisa interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a compressió de
450 N, muntat com a canalització soterrada. Tot
inclòs. 27,000 3,03 81,81

4.4 ML CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE

Subministrament i col.locació de cable amb
conductor de coure tipus RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar, secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta de PVC, col.locat en tub,
inclòs recurregut en l'nterior de la sagristia,
col.locat en caneleta blanca. Tot inclòs. 37,000 3,32 122,84

4.5 ML CONDUCTOR DE COURE NU

Subministrament i col.locació de cable amb
conductor de coure tipus RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar, secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'hacer i coberta de PVC, col.locat en tub,
inclòs recurregut en l'nterior de la sagristia,
col.locat en caneleta blanca. Tot inclòs. 37,000 10,90 403,30

4.6 UT PLACA DE TERRA

Placa de terra de 500x500x3mm, connectada al
punt de llum o centre de maniobra, inclou
subministrament i col.locació, completament
acabat, segons plànols. 4,000 50,00 200,00

4.7 UT COLUMNA MODEL POLIS

Suministre i col·locació de columna metàl.lica
model POLIS de ILUCA de 6 metres d'alçada,
d'acer galvanitzat, segons detall,  inclòs
gruament, anivellament, perns de subjecció,
segons fabricant, instal.lació de presa de terra
amb placa de 300x300x10 mm, instal.lació
elèctrica completa l'interior del suport amb cable
de 2,5 mm i 16 mm per a presa de terra, 
adaptació del braç als suports dels projectors,
petit material, i caixa de protecció i connexió.
Totalment muntada, provada i connexionada. 2,000 587,00 1.174,00

4.8 UT PROJECTOR LED PER COLUMNES BEGA
77685 K3

Subministrament i col.locació de projector de
leds per a columnes, tipus BEGA 77685 K3, de
color de temperatura 3000 K i 19,6 W amb una
eficàcia de 85,5 lm/W, IP 65, d'alumini de color
negre.  Inclòs equip, connexió, adaptació a
braçde columna, instal.lació i petit material,
verificació de tots els punts de llum i fitxa
informativa. Tot inclòs. 6,000 544,00 3.264,00

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.9 UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA
77040

Subministrament i col.locació de projector de
leds per encastar a terra, orientable, tipus BEGA
77040, de color de temperatura 3000 K i 42,6 W
amb un flux luminos de 1783 lm i una eficàcia de
41,9 lm/W, IP 68, d'acer inoxidable amb vidre de
seguretat.  Inclòs equip, connexió, adaptació a
carcassa encastada al terra, instal.lació i petit
material, verificació de tots els punts de llum i
fitxa informativa.. Tot inclòs. 6,000 875,00 5.250,00

4.10 UT PROJECTOR LED PER ENCASTAR BEGA
77125

Subministrament i col.locació de projector de
leds per encastar a terra, orientable, tipus BEGA
77125, de color de temperatura 3000 K i 11,5 W
amb un flux luminos de 1080 lm, IP 68, d'acer
inoxidable amb vidre de seguretat.  Inclòs equip,
connexió, adaptació a carcassa encastada al
terra, instal.lació i petit material, verificació de
tots els punts de llum, i fitxa informativa.Tot
inclòs. 2,000 683,00 1.366,00

4.11 UT CARCASSA LED PER ENCASTAR BEGA
70688

Subministrament i col.locació de carcassa
encastada al terra per a projector de leds, tipus
BEGA 70688, d'acer inoxidable.  Inclòs base de
formigó, passa tubs, i petit material. Tot inclòs. 8,000 259,00 2.072,00

4.12 UT AMPLIACIÓ ARMARI EXISTENT

Ampliació d'armari existent, en l'nterior de la
sagristia, per a l'allotjament dels mecanismes de
control, comandament i protecció elèctrica del
nou sistema d'enllumenat exterior monumental,
amb un mínim de 28 elements que haurà
d'incloure l'aparamenta mínima seüent:  1
Interruptor general automàtic 4 pols de 10 A
d'intensitat nominal, 3 Diferencials 2 pols de
25A. 30 mA, 3 Interruptors de 20 A. per anar en
carril DIN de 3 posicions (man-0-aut), 1 Rellotge
astronòmic, 1 programador setmanal amb
capacitat per a la programació de 3 franges
horàries independents per a cada un dels dies
de la setmana, 1 Cèl·lula fotoelèctrica, 3
contactors de 2 pols de 20 A, 3 Endolls
monofàsics per anar muntats en carril DIN,  tots
els elements de connexionat i maniobra. Inclòs
el seu muntatge d'acord amb l'establert amb el
REBT per al seu correcte funcionament d'acord
amb les instruccions dels Serveis tècnics, petit
material i legalitzacuí de la insatal.lació.
Totalment instal.lat. 1,000 1.271,00 1.271,00

4.13 UT PINTAT OXIRÓN

Pintat sobre elements metàl.lics d'acer
galvanitzat, de formigó, inclou columnes
d'il.luminació, armari d'obra de comptadors
existent, i pal escomesa electrica, amb dues
mans d'acabat de pintura tipus oxirón tipus
corten, previa preparació de superfícies i
d'imprimació en els elements galvanitzats. 1,000 400,00 400,00

4.14 M3 TRANSPORT DE RESIDUS

Càrrega manual, transport i deposició controlada
a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts i
residus berrajats inerts, procedents d'excavació i
de construcció o demolició. Tot inclòs. 20,000 12,00 240,00

Total pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT: 16.337,49

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.1 UT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1,000 306,35 306,35

Total pressupost parcial nº 5 VARIS: 306,35

Pressupost parcial nº 5 VARIS
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

IL·LUMINACIÓ MONUMENTAL ESGLESIA SANTA MARIA CERVELLÓ Pàgina 6



Pressupost d'execució material Import (€)

1 TREBALLS PREVIS 1.150,00
2 MOVIMENTS DE TERRES 2.794,75
3 FORMIGONS - PAVIMENTS 246,18
4 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 16.337,49
5 VARIS 306,35

Total .........: 20.834,77

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS.

Cervelló Març de 2016

Ajuntament de Cervelló Serveis Tècnics



1 TREBALLS PREVIS ................................................................................................................… 1.150,00
2 MOVIMENTS DE TERRES ......................................................................................................… 2.794,75
3 FORMIGONS - PAVIMENTS ...................................................................................................… 246,18
4 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT ............................................................................................… 16.337,49
5 VARIS ........................................................................................................................ 306,35

Pressupost d'execució material 20.834,77
13% de despeses generals 2.708,52
6% de benefici industrial 1.250,09

Suma 24.793,38
21% I.V.A. 5.206,61

Pressupost de execució per contracta 29.999,99

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

Cervelló Març de 2016

Ajuntament de Cervelló Serveis Tècnics

Projecte: IL·LUMINACIÓ MONUMENTAL ESGLESIA SANTA MARIA CERVELLÓ

Capítol Import




