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DP 

  

1. Dades prèvies   

   
1.1. Objecte de l’encàrrec  L’objectiu del present projecte és la redacció d’un projecte Bàsic i Executiu pel procés de 

desmuntatge, restauració i posterior remuntatge de la Creu de Santa Digna situada a 
l’encreuament del passeig de Rafael Solé i el carrer de Santa Digna.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dades bàsiques Denominació: Creu de Santa Digna 
  Època: Documentada a partir de 1492 

  Autor: desconegut 
  Suport: Pedra 
  Tècnica: Escultòrica 
 Situació Municipi: Vilafranca del Penedès 
  Comarca: Alt Penedès  
  Localització: Encreuament del passeig de Rafael Solé i el 

carrer de Santa Digna. 
  Coordenades UTM: x=391394 y=4577617 
  Tipologia: Creu de terme 
 Marc Legal Propietat: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
  Protecció monumental:  

BCIN–MH. D. 571/1963 14/03/1963 
BCIL Bé Cultural d’Interès Local. Identificat com a element 
8171-I segons l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble 
de la Generalitat de Catalunya 

1.3. Antecedents  La historiografia detallada de la Creu de Santa Digna, els canvis morfològics que ha sofert, i 
els canvis d’ubicació que ha viscut, es desenvolupen en detall en apartats posteriors, però en 
els antecedents del projecte cal tenir en compte que, durant el segle XX, la creu ha estat 
ubicada com a mínim en quatre emplaçaments diferents.  

1. Fins al 1934 la creu estava situada al costat de la via del ferrocarril i de la carretera 
de Vilanova i la Geltrú, aproximadament davant de la nau del carrer Comerç número 
39.  

2. Desprès de la Guerra Civil, quan es va tornar a muntar la creu de terme es va fer en 
un altre emplaçament. En aquest cas, es va situar al passeig Rafael Soler. 
Actualment correspon aproximadament amb el número 4 de la plaça de la Creu de 
Santa Digna. 
 

3. Quan es va procedir a les obres de soterrament de les vies del ferrocarril a primers 
de la dècada de 1980, la creu va ser desmuntada i tornada a muntar, en aquest cas, 
en la nova plaça resultant de la urbanització del pont sobre la via del tren.  

4. Quan s’iniciaren les obres del pas de la línia d’alta velocitat a Vilafranca i, per tant, 
va ser enderrocat aquest pont, fou desmuntada entre el 14 i el 31 de març de 2005 
per l’empresa Còdex. Un cop desmuntada, la creu es va depositar en els magatzems 
municipals a l’espera de la seva restitució. 

5. L’emplaçament actual és fruit del procés d’urbanització de la llosa de cobertura de 
les vies del tren convencional i d’alta velocitat al seu pas per l’interior de la ciutat de 
Vilafranca, obra de l’empresa d’arquitectura Batlle i Roig i executada l’any 2018 per 
l’empresa TEMPO.  
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1.3. Antecedents 

1.4. Objectius del projecte 

1.5. Condicionants de partida 

El 21 de novembre de 2018, en la sessió de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona, es va acordar no autoritzar les intervencions que s’havien dut a terme en aquest 
últim procés de remuntatge. Les conclusions de l’informa d’aquesta Comissió recomanen 
desmuntar de nou la creu, restaurar-la i tornar-la a muntar seguint els criteris actuals de 
restauració-conservació. 
El mes d’octubre del 2019 l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va encarregar a l’estudi 
Arquitectura Genís Planelles slp el projecte bàsic i executiu del remuntatge de la Creu de 
Santa Digna. 

L’objectiu del projecte és el de desmuntar la creu de Santa Digna, restaurar-la i tornar-la a 
muntar, seguint els criteris i procediments coherents amb els estudis transdisciplinars que 
s’han dut a terme. 

En aquest apartat s’inclou una llista detallada dels documents existents que aporten 
informació sobre la creu i que s’han tingut en compte per a la elaboració d’aquest projecte. 
Tots ells es troben referenciats en l’apartat de Bibliografia del present projecte. 

Estudis i documents sobre la creu de Santa Digna 

1.  Els Vilafranquins del segle XX: notes per a la història local

Autor i data: Benach i Torrents, M. 1978 

2. Les creus de terme vilafranquines (I)

Autor i data: Massanell Escalassans, A.1983 

3. Les creus de terme vilafranquines (II)

Autor i data: Massanell Escalassans, A.1983 

4. Vilafranca i Vilanova : breu assaig sobre dues evolucions convergents

Autor i data: Puig Rovira, F.X., 1976 

5. L’Església a Vilafranca del Penedès durant la Segona República. Conflictivitat social i 
religiosa

Autor i data: Sancho París, D., 2008. 

6. Memòria de la intervenció arqueològica a la Creu de Santa Digna de Vilafranca del 
Penedès

Autor i data: Roig Pérez, J.F., 2005. 

7. Separata del projecte d’urbanització de l’eix de la via, àmbits 6 i 7. Aparcament sobre la 
llosa costat Barcelona del c/Camp del Cellerot i cruïlla c/Santa Digna

Autor i data: Batlle i Roig Arquitectes. 2018 

8. Informe per a la legalització del remuntatge de la Creu de Santa Digna

Autor i data: Ballester Gou, F.X.., 2018 

9. Documentació fotogràfica de les obres de remuntatge de la Creu de Santa Digna.

Autor i data: Escudé F., 2018. 

10. Revisió de l’estat de conservació de la creu de terme de Santa Digna i valoració de la 
intervenció realitzada.

Autor i data: Rovira, P., 2018. 

11. Compendi d’elements per la datació del gravat del Castell en el nus de la Creu de Terme 
de Santa Digna.

Autor i data: Poyo Creixenti, A. 2018 

12. Estudi històric de la creu de Santa Digna de Vilafranca del Penedès.

Autor i data: Sancho París, D., 2020. 
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1.6. Metodologia  El Mètode proposat per dur a terme aquest projecte és el Mètode Sistèmic per a la 
Restauració del Patrimoni Arquitectònic1.  

Aquest mètode parteix d’un enfoc sistèmic basat en la idea que aporta sobre aquest 
concepte el filòsof Mario Bunge (Bunge, 2002), té com a fonament axiològic la teoria de 
valors d’Aloïs Riegl (Riegl, 1999) adaptada al segle XXI i al nostre context cultural i adopta la 
praxis projectual de la “Restauració Objectiva” d’Antoni González Moreno-Navarro (González 
Moreno-Navarro, 1999b). 

1. El mètode utilitzat preveu afrontar la restauració seguint quatre etapes. 

2. Etapa de Coneixement (Conclusions sobre els estudis realitzats, Caracterització i 
avaluació  prestacional de la creu) 

3. Etapa de Reflexió (Valoració,  planificació i definició dels criteris d’actuació del 
projecte de Restauració) 

4. Etapa d’actuació (definició dels procediments definitius i direcció d’obra) 

5. Etapa de Conservació 

En aquest document es desenvoluparan les etapes de coneixement, reflexió i actuació. 

Per altra banda a nivell de continguts el projecte segueix l’estructura, adaptada a les 
característiques de l’element, recomanada pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a la redacció de projectes de restauració i intervenció arquitectònica2 

   

1.7. Agents  Promotor Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
C. Cort, 14 08720 Vilafranca del Penedès 
NIF: P-0830600-C 

  Arquitectes Arquitectura Genís Planelles SLP 
C. Consellers 14, 2n A, 08720 Vilafranca del Penedès 
CIF. B64782105  
agp@agparquitectes.com 
Representada per: 
Mariona Genís Vinyals  
NIF. 36521493-T / Arquitecta col·legiada 33.279-8 
Jordi Planelles Salvans  
NIF. 38115388-H / Arquitecte col·legiat 35.822-3 

    

  Barcelona novembre de 2020 

  El promotor   Els arquitectes 

     
 
 
 
 
 

  Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 
 

Mariona Genís Vinyals Jordi Planelles Salvans 

 

                                                               
1 Aquest Mètode (Genís-Vinyals, 2014) ha estat desenvolupat per Albert Casals Balagué, José Luis González Moreno-Navarro i Mariona Genís Vinyals, 
tots ells doctors arquitectes per la UPC, especialistes en Restauració Arquitectònica  
2 El document “Protocol per a la redacció de projectes de restauració i d'intervenció arquitectònica” (Genís-Vinyals, González Moreno-Navarro i 
Casals Balagué, 2018) es pot consultar a https://cultura.gencat.cat/ca/detall/publicacions/protocol-redaccio-projectes-restauracio-iintervencio-
arquitectonica 
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ET 

  

2. Estudis Trans-
disciplinaris 

  

   
2.1. Context  Arquitectònic-urbanístic 

 L’emplaçament actual de la creu de Santa Digna està localitzada a la plaça del mateix nom. 
La denominació d’aquest espai amb aquest nom és ben recent, des del 20 de desembre de 
19933. Aquesta plaça estava situada sobre el pont sobre la via del ferrocarril en aquest 
emplaçament. Aquest pont va desaparèixer a raó de les obres de la 
línia d’alta velocitat a Vilafranca del Penedès que va suposar el cobriment d’aquesta nova 
infraestructura amb la vella que discorren de forma paral·lela. 
Tal i com s’ha exposat en els antecedents d’aquest document, l’emplaçament de la creu no 
sempre ha estat en l’actual ubicació. 

 
Emplaçament de la Creu de Santa Digna en l’actualitat. Font Arquitectura Genís Planelles sobre base de Google Maps. 

  Sociològic 

  El context sociològic de l’element objecte de restauració presenta en l’actualitat una situació 
complexa. Per una banda la societat contemporània no identifica en la creu de Santa Digna la 
seva raó de ser històrica com a fita que indicava el límit del territori i com a element de 
protecció espiritual i per l’altra la seva ubicació actual en un dels eixos d’entrada del municipi  
i molt propera a l’estació d’autobusos la situa com a element significatiu en el paisatge 
proper. 

  Natural 

  La creu es troba actualment dins l’àmbit del projecte d’urbanització de l’eix de la via, àmbits 6 
i 7, aparcament sobre la llosa costat Barcelona del c/Camp del Cellerot i cruïlla c/Santa Digna 
elaborat per Batlle i Roig arquitectes. Aquest projecte ha incorporat diversos elements 
naturals a l’entorn de la creu. 

                                                               
3 Tal i com indica el llibre “Noms de lloc del terme de Vilafranca del Penedès” (Tetas i Palau, 2015) 
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2.2. La creu de terme   

2.2.1. Descripció general    Descripció tipològica 

  La creu de Santa Digna, en l’actualitat, té una alçada aproximada de 4,22 m i consta d’un 
basament esglaonat octogonal, d’una columna amb base, un nus i la creu de coronament. 
Les transformacions que han sofert aquestes parts al llarg de la història es descriuen de 
forma detallada a l’apartat de caracterització.  

 
Imatge de la Creu de Santa Digna en l’actualitat. Font Arquitectura Genís Planelles  

A continuació es descriuen les seves parts en l’estat actual: 

1. Basament esglaonat  

Es tracta d’un esglaonat de tres graons octogonals, el primer dels quals està embegut en una 
base de morter de ciment. La planta de l’esgraó embegut, que esdevé el límit de la planta de 
la creu, és un octàgon, en el que els costats són de 1,40 m aproximadament. El costat del 
segon graó és de 1,05 m, i el del tercer de 0,62 m. L’alçada dels dos graons per sobre de la 
cota de terra és de 0,23 m el segon graó i 0,29 m el tercer. 

La distribució dels graons que conformen la base no es correspon al desmuntatge 
arqueològic que es va dur a terme el 2005,4 tot i que majoritàriament està conformada per 
les peces provinents d’aquest desmuntatge, tal i com es pot veure a la documentació gràfica 
del present projecte. Cal tenir en compte d’entre aquestes peces la que es troba numerada 
amb el número 25 ja que té l’esquema d’un peix gravat. 

Segons una documentació inèdita de l’historiador Josep Bosch amb data d’octubre del 2018, 
proporcionada a l’equip d’Arquitectura Genís Planelles per Francesc Escudé, la forma 
d’aquesta figura podria representar una forma de vesica piscis associada al principi dels 
moviments cristians, com a signe dels seguidors dels inicis d’aquest moviment. Segons 
aquesta font, podria haver estat la marca del picapedrer involucrat en la construcció de la 
creu.  

2. Columna  

La columna consta de dues parts. Una base que, en les ubicacions anteriors de la creu, es 
recolzava sobre el graó superior, però que en l’actualitat es troba a 4,5 cm per sobre, i un 
fust.  Ambdues parts tenen secció octogonal. Les cares del fust són de 20 cm.  

 

                                                               
4 La distribució numerada de la base de la creu de Santa Digna tal i com es va desmuntar l’any 2005 es troba en l’informe “Memòria de la 
intervenció arqueològica a la Creu de Santa Digna de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)”(Roig Pérez, 2005) 
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2.2. La creu de terme 

2.2.1. Descripció general 3. Nus

Es tracta d’un dau de secció quadrada que té un castell esculpit en totes les seves cares. 
Segons l’estudi inèdit de l’expert en heràldica Antoni Poyo i Creixentí (Poyo Creixenti, 2018), 
proporcionada a l’equip d’Arquitectura Genís Planelles per Francesc Escudé, la imatge que 
representa aquest castell seria el d’una fortalesa que consta d’una planta baixa amb porta 
quadrada i un pis de tres torrers amb tres merlets i tres finestres cadascuna, iguals i 
quadrades que podrien representar la vila a l’època en la que es va esculpir. Aquest estudi 
compara l’escut del nus amb un escut ubicat en una moneda de Vilafranca del Penedès 
datada d’entre 1482 i 1492 

Moneda de Vilafranca datada entre 1482 i 1492. Font Sigil·lografia catalana de Ferran de Sagarra 

4. Creu de coronament

La creu consta de dues cares, tal com és habitual en aquest tipus d’element, on  la cara NE té 
esculpida una Mare de Déu amb el nen als braços a la part inferior i tres florons, un a la part 
superior de la creu i dos més als braços de la creu. Pel que fa al costat SO, presenta amb la 
mateixa disposició que en la cara NE, un crist crucificat a la part baixa de la creu, també amb 
els mateixos tres florons. 

Descripció constructiva 

La configuració constructiva de la creu en l’actualitat, segons la documentació de la que es 
disposa,5 s’ha representat en la següent secció i es detalla a continuació: 

Secció constructiva de la creu de Santa Digna en l’actualitat. Dibuix d’AGP arquitectes basat en la documentació 
aportada per Roig i Batlle arquitectura

5 La descripció de la configuració constructiva de la creu en l’actualitat es basa, per una banda en el seguiment fotogràfic del procés de remuntatge 
aportat per en Francesc Escudé i per l’altra en la Separata del projecte d’urbanització de l’eix de la via, àmbits 6 i 7. Aparcament sobre la llosa costat 
Barcelona del c/Camp del Cellerot i cruïlla c/Santa Digna aportada per Batlle i Roig arquitectes
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2.2. La creu de terme   

2.2.1. Descripció general   1. Basament esglaonat 

El primer graó es troba embegut en el terreny i actua d’encofrat d’una base de formigó armat 
sobre la que es recolzen el segon i tercer graó. Tots tres graons es troben rejuntats amb 
morter de ciment.  

  2. Columna 

La base de la columna consta de dues parts: la que queda visible i configura l’arrancada del 
fust i la que queda embeguda en el graonat. Ambdues parts estan tallades originalment de la 
mateixa pedra, per tant configuren una unitat i tenen com a objectiu recolzar la columna en 
el terreny. Aquest recolzament es fa, segons la documentació aportada per Batlle i Roig, 
sobre un dau de formigó armat d’1 m x 1 m. 

Aquesta peça de base s’uneix amb el fust de la columna mitjançant una barra de coure 
embeguda tant a la base com al fust, de 60 cm de longitud i diàmetre de 2,5 cm unida amb 
resina epoxi. En el punt d’unió i en d’altres punts del fust, s’han realitzat reparacions puntuals 
mitjançant morter de ciment i marmotix. 

A nivell constructiu el fust i el nus es van desmuntar de forma unitària l’any 2005.  

  3. Creu de coronament 

Durant el procés de desmuntatge del 2005, quan es va treure la tija que unia el nus i la creu 
de coronament, es va perdre part de la secció de la part baixa de la creu. Actualment 
aquesta part s’ha substituït per una peça de morfologia cilíndrica. 

La columna i el nus, aquesta peça cilíndrica i la creu de coronament es troben unides per una 
segona barra de coure de 50 cm de longitud i diàmetre de 2,5 cm unida amb resina epoxi. 

    

2.2.2. Caracterització 
històrica per etapes   

La caracterització ens permet identificar cada element, en aquest cas la creu de Santa Digna 
de manera individualitzada. Aquesta identificació defineix quines són les qualitats o atributs 
propis de l’edifici, que clarament el fan distingible dels demés.6 Els atributs que s’identificaran 
són: 

- Promoció 
- Ús 
- Singularitat 
- Lloc 
- Funció 
- Tipus 

És important en el procés de caracterització, recordar que qualsevol edifici o element 
arquitectònic, ja sigui o no un monument, presenta superposicions en la seva forma i 
materialitat. Per aquest motiu s’identifica el monument no tan sols en el seu moment actual 
sinó en totes les etapes històriques en les que les transformacions sofertes hagin estat 
rellevants. Per tal de definir aquestes etapes, s’han tingut en compte les etapes definides en 
l’apartat de síntesi històrica, que s’exposa a continuació.  

 
 

Síntesi històrica 

L’Anàlisi Històrica de la creu de terme objecte d’estudi s’exposarà en les diferents etapes que 
s’han considerat més destacades de cara a entendre la seva configuració actual. 

La síntesi de l’estudi històric té com a objectiu exposar de manera resumida quines són les 
etapes de la història de la creu de terme on han succeït esdeveniments relacionats amb les 
seves característiques, constructives, estilístiques, prestacionals, etc. que poden tenir 
rellevància en context del present projecte. 

Es tracta doncs d’una síntesi que servirà per definir quines les etapes o períodes de la creu de 
terme quan la caracteritzem tan en la seva configuració actual, com en el passat. 

                                                               
6 Es poden consultar més detalls sobre el procés de caracterització en el document de “Protocol per a la redacció de projectes de restauració i 
d'intervenció arquitectònica” del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Genís-Vinyals, González Moreno-Navarro i Casals Balagué, 
2018) 
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2.2. La creu de terme   

2.2.2. Caracterització 
històrica per etapes  

Etapa 1. SXV-1934 

No es pot establir mitjançant la historiografia, la data exacta de la construcció de la creu de 
Santa Digna. El que si es pot afirmar és que ha tingut diferents denominacions, tal com recull 
l’estudiós local Antoni Massanell Esclasans. Aquestes han estat: creu d’Espitlles, creu d’en 
Bossagall i creu de Misser Llaurador per estar situada aquesta en la partida de terra pròpia de 
la família Llaurador, sobretot en els segles XVIII i XIX. 7 

No es disposa de molta més informació sobre la creu en aquesta primera etapa. Tan sols s’ha 
trobat informació sobre la seva propietat. 

L’any 1899 es posava de manifest la necessitat d’esbrinar si la creu de terme de Santa Digna 
era de propietat municipal. En el darrer punt de l’ordre del dia del ple municipal del 28 de 
novembre d’aquell any consta el següent: 

“Se acordó que la Comisión de Policía rural averigüe si la cruz de piedra que existe en una 
finca lindante con la carretera que dirige a Sitges al lado de lacalle del Comercio es o no 
propiedad del Municipio y su alguien tiene dominio sobre la misma y puede aislarla con un 
muro u otro medio de cierre”.8 

S’ha cercat en la documentació de la Guarderia Rural conservada al Fons de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, però en cap cas hi consta 
aquesta informació.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etapa 2. 1934-1945 

La nit del 16 de juny de 1934 la creu de Santa Digna, com totes les de Vilafranca del Penedès, 
va ser enderrocada.  

El setmanari Acció, de tendència catòlica, va denunciar públicament el seu enderroc per la 
brigada d’obres de l’Ajuntament de Vilafranca per ordre de Jaume Ferrer Peralta, regidor de 
Foment.  

El titular va ser ben explícit: “Les antigues Creus de terme de Vilafranca han estat 
barroerament enderrocades. Segons la notícia publicada a l’Acció:  

“[…] Aquesta gesta és un atac a la democràcia, a la llibertat, a la llei, als sentiments de la 
majoria dels ciutadans i a l’art, i d’això hauria de protestar-ne la primera autoritat local, 
que te l’obligació ineludible de vetllar sempre per aquells principis bàsics de la nostra 
societat. 

Ésser de l’Ajuntament, i de la Junta de Govern i Conseller del departament que es vulgui, 
no vol dir poguer tenir facultats omnimodes i absolutes per a disposar d’aquestes pedres 
en creu, arrelades en els nostres camps, i que la pietat dels vilafranquins amb una emoció 
artística i religiosa havia aixecat anys ha, algunes, segles endarrera i que formen part del 
nostre patrimoni, del nostre paissatge, de la nostra fisonomia peculiar.  

Es que us han fet algun mal aquestes creus de pedra en els nostres camps? Es que la 
vostra política recollirà nous adeptes amb aquest procediment de destrucció? Es així com 
enteneu el laïcisme? Aneu a la França lliberal i laica, i trobareu pels carrers i places dels 
pobles, no solament la Creu sino també la imatge del Crist amb els braços extesos, i mai 
a cap ciutadà de la república li ha passat pel cap de destruir-la […]”.10 

En aquest mateix article se’ns parla de què “[…] unes antigues Creus de terme enrunades; 
fetes a troços […]” i que “[…] dels camins de Vilafranca es destruïen les creus i les que siguin 
en terreny particular, seran esmicolades a la nit, perquè la fosca ampari als vàndals 
iconoclastes […]”.11Aquest afer va arribar a tractar-se en una sessió del Parlament de 

                                                               
7  A les “Creus de Terme Vilafranquines” I i II (Massanell Escalassans, 1983. pàg 19-20) 
8    Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Llibre d’actes del ple municipal 1896-1900, pàg. 71. 
9    Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Serveis de la Guàrdia Rural 1869/1950. 
10 Acció, 23 de juny de 1934, pàg. 1. 
11 Acció, 7 de juliol de 1934, pàg. 3. 
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2.2.2. Caracterització 
històrica per etapes 

Catalunya.12 Val a dir que la creu de Santa Digna no va ser enderrocada al mateix moment 
que les altres: 

“[…] ara resulta que la Creu de l’Estació, que no la va destruir l’Ajuntament, perquè era 
emplaçada en terreny privat, a l’endemà al matí de l’enderroc de les altres, va aparèixer 
ajaguda a trossos a terra […]”.13 

En el procés de redacció de l’estudi històric vinculat a aquest projecte, no s’ha pogut trobar 
documentació que indiqui què va passar amb la creu un cop enderrocada.14 

Etapa 3. 1945-1983 

En el context polític posterior a la Guerra Civil, moltes creus de terme es van reconstruir. 
Aquest va ser el cas de la Creu de Santa Digna. 

El dia 13 de maig de 1945 es va fer la solemne benedicció de la creu de terme de Santa Digna 
coincidint amb la festa patronal del Cos de Portants del Sant Crist de la capella dels Dolors de 
Vilafranca. L’acte va tenir lloc a tres quarts de cinc de la tarda. En aquella hora, va sortir de la 
basílica parroquial de Santa Maria el Cos de Portants amb el Sant Crist en processó fins al 
passeig Rafael Soler. A la premsa local ens diu “Solemne Bendición de la antigua Cruz de 
Término de Santa digna en su nuevo emplazamiento”. Per tant, se’ns informa que 
l’emplaçament era nou però en cap cas s’indica que la part superior de l’element, la creu, 
sigui diferent, la mateixa o sigui nova, perquè ens parla de “la antigua Cruz de Término”15 

La nova ubicació es situà lleugerament desplaçada de la ubicació original. 

Malgrat la manca de concreció d’aquest fet, la documentació fotogràfica si que confirma que 
la creu de coronament anterior a l’enderroc de 1936 i la que es reconstrueix l’any 1945 són 
diferents tal i com es pot veure en la comparativa següent: 

Fons Salvany (Biblioteca de Catalunya). Autor: Josep 
Salvany Blanch. Data: 1913.

Col·lecció Vinseum (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). 
Número 1831. Autor: Medinaceli. Data: 1983. 

No hi ha més notícies ni cap documentació sobre cap canvi en la localització ni en la 
morfologia de la creu fins l’any 1983. Tampoc consta en cap document cap dada referent a si 
la creu de coronament que es col·loca l’any 1945 en la reconstrucció es fa de nou o prové 
d’alguna altra creu enderrocada l’any 1936. 

12 Acció, 14 de juliol de 1934, pàg. 3. 
13 Panadés, 12 de maig de 1945, pàg. 1. 
14 En la documentació aportada per en Francesc Escudé, es presenta la hipòtesi de que la creu de coronament enderrocada l’any 1936 es va fer 
servir posteriorment com  a creu de coronament de l’actual creu de Sant Salvador. Però tal i com s’exposa en el present projecte, aquesta 
informació no ha pogut estar verificada amb documentació històrica concloent.
15 Panadés, 12 de maig de 1945, pàg. 1.
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 Etapa 4. 1983-2005 

Durant les obres del soterrament de les vies del ferrocarril l’any 1983, la creu va ser 
desmuntada i canviada d’ubicació per situar-se al mig de la plaça de nova urbanització que es 
va crear en el nou context urbanístic. 

Aquest desmuntatge i posterior desmuntatge es podria haver fet numerant les pedres perquè 
en l’actualitat algunes d’elles conserven una numeració vermella (Roig Pérez, 2005, pàg. 20) 
que podria datar d’aquest moment.  

Malgrat aquesta possibilitat no s’ha trobat cap documentació que argumenti dues 
transformacions morfològiques: 

1. El canvi en l’esglaonat del basament, que en el primer esglaó passa de la forma 
octogonal de l’anterior etapa a ser quadrada.  

2. La pèrdua d’una de les pedres del fust de la columna, que segons les fotografies es 
d’uns 50 cm. 

En la següent comparació fotogràfica es pot veure aquesta transformació: 

   
Col·lecció Vinseum (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). 
Número 1831. Autor: Medinaceli. Data: 1983. 

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). 
Reportatge número 122. Data: 1990. Autor: Jordi Valls 
Pedro 

Malgrat no és té documentació directa d’aquesta reubicació de la creu, el desmuntatge que 
se’n va fer l’any 200516 aporta algunes dades sobre com era constructivament: 

- La creu de coronament estava unida al nus amb una gran quantitat de morter de 
ciment. A més a més estava unida a aquest nus mitjançant una ànima de ferro 
formada per tres barres.  

- Aquest mateix tipus d’unió (morter de ciment i barra de ferro) es repetia en el cas de 
la unió entre el fust i el basament de la columna a la part inferior de la creu. En 
aquest cas però només es va trobar una barra de ferro però més gruixuda. 

  

 
  Imatge de l’ànima de ferro per unir la creu de coronament amb el nus, col·locada suposadament en el muntatge de l’any 

1983. Font informe arqueològic de CODEX el 2005 

                                                               
16 Aquest desmuntatge està descrit en l’informe que va presentar CODEX al Departament de cultura de la Generalitat (Roig Pérez, 2005) 
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Etapa 5. 2005-2018 

L’any 2005 la creu està ubicada en l’emplaçament descrit en l’etapa anterior, rodejada d’una 
petita àrea amb gespa. 

També l’any 2005 la RENFE està fent obres sota la plaça de Santa Digna, on es troba situada 
la creu. En concret l’empresa UTE AVE OLÈRDOLA sol·licita en aquest moment el 
desmuntatge, trasllat i dipòsit de la creu en un magatzem municipal a causa dels treballs 
derivats del projecte de construcció del subtram X de la línia fèrria al seu pas per Vilafranca. 
L’Ajuntament de Vilafranca fa l’encàrrec d’aquest procés de desmuntatge i emmagatzematge 
a l’empresa CODEX.  

El document “Treballs de documentació arqueològica per al seu trasllat. Obres del subtram 
construcció línia LAV” es va presentar a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona el 4 de març de 2005 i va quedar aprovat amb les següents condicions:  

1. “Un cop finalitzades les obres, la Creu haurà de ser ubicada de nou en el mateix
indret que ocupava. En cas de modificació d’aquest emplaçament, l’Ajuntament
haurà de justificar-ho i sol·licitar-ho a la Comissió.

2. Els treballs de desmuntatge, neteja i restauració dels diferents elements que
integren la creu abans que sigui aixecada de nou s’hauran d’efectuar per tècnics
especialitzats, d’acord amb un projecte tècnic que haurà d’aprovar aquesta
Comissió.”(Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2005)

El desmuntatge es va dur a terme tal i com estava previst i les peces documentades 
arqueològicament i embalades amb protecció van quedar depositades al magatzem 
municipal de la Nau Berger fins l’any 2018. 

Etapa 6. 2018-actualitat 

L’any 2018, en el context del procés d’urbanització de la llosa de cobertura de les vies del 
tren convencional i d’alta velocitat al seu pas per l’interior de la ciutat de Vilafranca, es 
procedeix a tornar muntar la creu. Aquest projecte d’urbanització s’encarrega a l’empresa 
d’arquitectura Batlle i Roig i s’executa per l’empresa TEMPO. 

Segons l’informe emès pel CRMBC el novembre del 2018, un cop executades les obres, en el 
context d’una visita de comprovació, el projecte previst en aquest moment per remuntar la 
creu “[...] es basa en un projecte arquitectònic inicial que pretén recuperar la forma 
octogonal presumptament original de la base, encara que substituint una esglaonada de 
carreus. Aquest fet possiblement es deu a la pèrdua de carreus i una part del fus produïdes 
possiblement pels nombrosos desmuntatges i el trasllat del magatzem municipal. També cal 
dir que aquest projecte contempla el sorrejat de la creu, l’escapçament d’un tros del 
coronament, la introducció d’una vara de coure per substituir l’original de ferro i la 
col·locació de bé sobre formigó armat.” 

El projecte tal i com segueix l’informe s’encarrega a l’empresa constructora: 

“Es proposà el projecte per part de l’Ajuntament a la constructora encarregada de la reforma 
urbanística de l’emplaçament original de la creu. La constructora contractà a l’empresa de 
restauració arquitectònica RECOP per a la restauració. La sorrejà, escapçà i introduí una vara 
de coure sota directius dels arquitectes. Es realitzà una intervenció on muntaren sobre 
formigó armat una esglaonada de dues files tallant carreus i a sobre col·locaren el fus i el 
dau. Un veí interessat en història protestà per la manca d’una esglaonada, motiu pel qual 
s’escatà el formigó i s’enterraren els carreus deixant la cara superior a vista. 

El mes de juliol Ricardo Cano i Pepita Cruz, dels Serveis Urbanístics de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, demanaren al restaurador Pau Arroyo de l’empresa LESEMA validar la 
intervenció de muntatge de la creu. El restaurador després d’inspeccionar el bé i la 
documentació es reafirmà en el fet que els elements de la creu no s’havien disposat 
correctament. A principis d’agost, Arroyo envià dos pressuposts a l’arquitecte municipal, 
Xavier Ballester. El primer informe sobre l’incorrecte muntatge i el segon sobre la redacció 
d’un estudi dels elements petris per determinar la seva ubicació originals. Cap d’aquests 
projectes han estat encarregats.  
L’obra s’aturà deixant in situ el fus i el dau sobre una base de formigó sec. Dies abans de les 
festes majors del poble, l’Ajuntament decidí col·locar la creu.  
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A mitjans agost els tècnics dels Serveis Territorials comunicaren als Tècnics municipals la 
necessitat de no continuar els treballs i que es trametés el projecte a la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural, a més de sol·licitar l’assessorament del CRBMC per a la intervenció.” 
(Rovira, 2018. pàg. 3) 

Aquest informe conclou que la restauració no s’ha dut a terme amb els criteris adequats i ho 
argumenta de la següent manera. 

“- S’ha intervingut a un BCIN sense seguir els paràmetres legals que ho regulen ni ha passat 
per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.  

- S’ha malmès la Creu de Santa Digna modificat la forma i degradant els materials originals. 
La orientació ha variat i ha augmentat lleugerament les dimensions del basament.  

- No s’ha seguit el projecte de restauració presentat i presenta diverses contradiccions: es 
pressuposta una neteja manual en sec que ha estat realitzada per sorrejat, també un 
tractament biocida quan han eliminat tota la pàtina biològica. No es contempla l’ús de 
formigó en el projecte, sinó de calç hidràulica per el rejuntat, material també a valorar. 
També es proposa l’ús d’un hidrofugant, material d’escassa eficàcia comprovada.  

- La intervenció lluny de seguir la numeració ni documentar-se de la citada memòria 
arqueològica realitzada el 2005 per CODEX, copia ubicada al Departament de Cultura, s’ha 
basat en el projecte arquitectònic de juliol de 2018 de Batlle i Roig Arquitectes, MMI Gestió 
d’Arquitectura i Paisatge, SLP. Aquest projecte reinventa l’ordre dels carreus. L’empresa 
RECOP, enlloc de qüestionar aquesta mala praxis i intrusió laboral, posa a personal no 
qualificat per realitzar la intervenció.  

- S’ha fet inicialment una base octogonal uns 20 o 30 cm més ample de la original i dues 
esglaonades, posteriorment s’ha tornat a col·locar la tercera esglaonada escatant el formigó 
i soterrant-la.  

- S’han tallat uns quatre carreus de pedra numerats com 7, 24, 12 i dos fragments més sense 
numeració visible. S’han escapçat altres carreus per encabir-los.  

- S’han utilitzat tècniques desaconsellades com el sorrejat inclòs al projecte arquitectònic i 
exclòs del projecte de restauració de RECOP. S’ha escatat una part del coronament de la 
creu, introduït una vara de llautó enlloc d’acer inoxidable o fibra de vidre, possiblement per 
reduir costos, i refet amb un morter de color groc  

- S’han emprat materials desaconsellats en restauració de materials petris com són el 
formigó i la marmotix®, i tampoc s’han eliminat els sobrants d’aquest materials en 
superfície.”  (Rovira, 2018) 
Finalment l’informe recomana desmuntar tot el conjunt, retirar els morters afegits en 
anteriors restauracions i tornar-la a construir adequadament, tot seguint els criteris actuals 
de conservació restauració. També demana presentar un nou projecte de conservació-
restauració que haurà de ser valorat i validat per la comissió de patrimoni. 

 
  Detall de la recol·locació de carreus per part del projecte arquitectònic de juliol de 2018 de Batlle i Roig Arquitectes, 

MMI Gestió d’Arquitectura i Paisatge, SLP.  (Rovira, 2018, pàg. 5) 
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2.2. La creu de terme 

2.2.3. Síntesi de la caracterització 
 
 Etapa 1. SXV-1934 Etapa 2. 1934-1945 Etapa 3. 1945-1983 Etapa 4. 1983-2005 Etapa 5. 2005-2018 Etapa 6. 2018-actualitat 

1. Context       

1.1. Historial El primer esment de la creu el 1422. Havia tingut 
diversos noms abans del de Creu de Santa Digna. 
Alguns d’aquests noms han estat: creu d’Espitlles, 
creu d’en Bossagall i creu de Misser Llaurador  

Degut a la complicada situació 
política que vivia el país en aquell 
moment, un grup de radicals entre el 
15 i el 16 de Juny van enderrocar la 
totalitat de les creus que hi havia al 
municipi. 

En el context polític posterior a la Guerra 
Civil, moltes creus de terme es van 
reconstruir. Aquest va ser el cas de la Creu 
de Santa Digna. El dia 13 de maig de 1945 es 
va fer la solemne benedicció de la creu.  

Durant les obres del soterrament de les 
vies del ferrocarril l’any 1983, la creu va 
ser desmuntada i canviada d’ubicació per 
situar-se al mig de la plaça de nova 
urbanització que es va crear en el nou 
context urbanístic.  

L’any 2005 RENFE mitjançant l’empresa UTE 
AVE OLÈRDOLA sol·licita el desmuntatge, 
trasllat i dipòsit de la creu en un magatzem 
municipal a causa dels treballs derivats del 
projecte de construcció del subtram X de la 
línia fèrria al seu pas per Vilafranca. 
L’Ajuntament de Vilafranca fa l’encàrrec 
d’aquest procés de desmuntatge i 
emmagatzematge a l’empresa CODEX.  

L’any 2018, en el context de l’urbanització del 
cobriment de les vies es torna a muntar la 
creu. 
El 21 de novembre de 2018, en la sessió de la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona, es va acordar no autoritzar les 
intervencions que s’havien dut a terme en 
aquest últim procés de remuntatge.  

 

       

1.2. Lloc Plànol de Vilafranca el 1889 amb la creu ubicada. 
Font ICC, amb elaboració de F. Escudé 

 

 
 

 Plànol de Vilafranca en l’actualitat, amb la 
ubicació aproximada del canvi de posició de 
la creu. Font Google maps, amb elaboració 
d’AGP arquitectes 

 

Plànol de Vilafranca en l’actualitat, amb la 
ubicació aproximada de la creu en aquesta 
etapa. Font Google maps, amb elaboració 
d’AGP arquitectes 

 

 Plànol de Vilafranca en l’actualitat, amb la 
ubicació aproximada de la creu en aquesta 
etapa. Font Google maps, amb elaboració 
d’AGP arquitectes 

 

 

 
 
 

 Tenim constància de les primeres notícies sobre 
l’existència d’una creu de terme dedicada a Santa 
Digna a prop de la zona anomenada del Molí d’en 
Rovira, aproximadament davant de l’actual  nau del 
carrer Comerç número 39 pel que sembla en una 
zona d’encreuament de camins.  

No tenim cap document que indiqui 
com es va conservar la creu de 
Santa Digna durant aquest periode 
ni de qui ho va fer. 

Quan es reconstrueix la creu  s’ubica en un 
punt lleugerament diferent respecte a 
l’etapa 1. En aquest cas, situada al passeig 
Rafael Soler. Actualment correspon 
aproximadament amb el número 4 de la 
plaça de la Creu de Santa Digna. 

Quan es va procedir a les obres de 
soterrament de les vies del ferrocarril a 
primers de la dècada de 1980, la creu va 
ser desmuntada i tornada a muntar, en 
aquest cas, en la nova plaça resultant de la 
urbanització del pont sobre la via del tren. 

La creu, demuntada sota supervisió 
arqueològica, es trasllada al magatzem 
municipal a l’espera del seu remuntatge 

L’emplaçament actual és fruit del procés 
d’urbanització de la llosa de cobertura de les 
vies del tren. Està desplaçada a l’altura del 
carrer de Cal Bolet a tocar amb l’estació 
d’autobusos de Vilafranca, propera l’antic 
emplaçament del Celler d’en Soler. 

       

1.3. Funció Les creus de terme responen a una tipologia 
monumental concreta que s’ha especulat que podria 
ser d’origen romà tot i que a Catalunya no es 
documenten fins al segle X.  
Aquestes creus, servien per a definir els límits de les 
parròquies, propietats privades o per delimitar els 
límits dels termes. Les creus de terme servirien per a 
donar la benvinguda i el comiat als passavolants que 
arribaven a la vil·la, fet pel qual sovint es situen al 
encreuaments de camins o als vorals de les vies 
principals i al mateix temps servien per remarcar que 
les terres pertanyien als cristians. Tot i que es diu 
que Jaume I va incentivar la construcció de questa 
tipologia monumental, a Catalunya les primeres 
creus de terme daten del segle XIV, dècades 
posteriors al seu regnat.  

El seu contingut religiós i la seva 
funció, en certa manera, d’erigir-se 
com a un element representatiu del 
cristianisme fa que el seu enderroc 
es trobés dins la llista dels elements 
patrimonials a destruir durant els 
anys previs a la Guerra Civil. 

 

Segurament la funció causant de la seva 
reconstrucció anava lligada a la recuperació 
del passat històric recent que havia estat 
destruït, la restitució dels símbols cristians 
posteriors a la victòria dels nacionals a la 
Guerra Civil i la recuperació dels records 
visuals o identitaris.    

Amb els anys les creus de terme van perdent la seva funció original per esdevenir monuments simbòlics del passat del municipi. Per tant amb 
el temps, la creu de terme perd la seva funció i passa a ser un monument de Vilafranca del Penedès que recorda que allà probablement 
s’acabava el terme.  

       

1.4. Promoció L’any 1899 es posava de manifest la necessitat 
d’esbrinar si la creu de terme de Santa Digna era de 
propietat municipal, però no consta si finalment 
s’aclareix aquest punt.  

 En aquesta època la creu passa a ser de titularitat municipal 
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2.2. La creu de terme 

2.2.3. Síntesi de la caracterització 

Etapa 1. SXV-1934 Etapa 2. 1934-1945 Etapa 3. 1945-1983 Etapa 4. 1983-2005 Etapa 5. 2005-2018 Etapa 6. 2018-actualitat 

1. Tipologia Fons Salvany (Biblioteca de Catalunya). Autor: 
Josep Salvany Blanch. Data: 1913. 

Diari l’acciò. 30 de juny de 1934 

1.1. Base 
esglaonada 

Malgrat que no disposem de documentació planimètrica d’aquestes tres etapes, sabem, per la documentació fotogràfica que 
com a mínim des de l’inici del segle XX fins l’any 1983 la base esglaonada de la Creu de Santa Digna és octogonal. 

En el context del canvi d’ubicació com a 
conseqüència del cobriment de les vies del 
tren, en el nou muntatge la base passa a 
ser d’octogonal a quadrada. 

En el procés de desmuntatge de la 
creu, CODEX numera les peces de 
l’esglaonat amb criteri arqueològic. 

En el procés de remuntatge, l’empresa constructora decideix 
col·locar el primer graó del basament embegut en el paviment i 
amb forma octogonal. Tant en aquest graó com en els altres 
dos no es segueix el criteri de numeració del desmuntatge 
anterior. 

2.2 Columna Malgrat que no disposem de documentació planimètrica d’aquestes tres etapes, sabem, per la documentació fotogràfica que 
com a mínim des de l’inici del segle XX fins l’any 1983 la columna de la creu consta d’un pedestal o base de columna, de secció 
octogonal descendent i un fust de secció també octogonal construït amb 5 peces de pedra. 

En el context del canvi d’ubicació com a 
conseqüència del cobriment de les vies del 
tren, en el nou muntatge es perd una de 
les peces del fust d’una alçada aproximada 
de 50 cm. 
Quan CODEX desmunta la creu observa 
que el fust està unit a la base i l’esgraonat 
amb vares d’acer. 

En aquest remuntatge es manté l’alçada del fust i la 
configuració de la base de la columna de l’etapa anterior però 
les unions tant a la base i l’esgraonat com a la creu de 
coronament i el nus es fan amb vares de coure. 

2.3. Nus Es tracta d’un dau de secció quadrada que té un castell esculpit en totes les seves cares. Segons 
l’estudi inèdit de l’expert en heràldica Antoni Poyo i Creixentí (Poyo Creixenti, 2018), 
proporcionada a l’equip d’Arquitectura Genís Planelles per Francesc Escudé, la imatge que 
representa aquest castell seria el d’una fortalesa que consta d’una planta baixa amb porta 
quadrada i un pis de tres torrers amb tres merlets i tres finestres cadascuna, iguals i quadrades 
que podrien representar la vila a l’època en la que es va esculpir. Aquest estudi compara l’escut 
del nus amb un escut ubicat en una moneda de Vilafranca del Penedès datada d’entre 1482 i 1492. 

Quan CODEX desmunta la creu observa 
que el nus està unit a la creu de 
coronament amb vares d’acer 

En el cas de la unió de la creu de coronament amb el nus, 
també s’utilitzen vares de coure. 

2.4. Creu de 
coronament 

En aquesta primera etapa la creu de coronament de 
Santa Digna té una estructura formal molt diferent de 
l’actual. No s’ha pogut obtenir documentació 
històrica concloent sobre el que va passar amb 
aquesta creu de coronament desprès del seu 
enderroc l’any 1936. 

En la reconstrucció de l’any 1945 es col·loca una creu diferent de la que 
hi havia en l’etapa anterior. Es tracta d’una creu de braços trebolats 
amb un Crist crucificat en relleu a la cara de migdia, mentre que a l'altre 
costat de la creu presenta un relleu desdibuixat. 

Durant les obres de remuntatge, es 
sorreja la creu i s’escapça la part 
inferior. Un cop escapçada es 
col·loca una peça de pedra nova de 
secció cilíndrica 
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2.2. La creu de terme 

2.2.4. Estat actual. Avaluació 
de les prestacions i diagnosi 
de lesions 

2.2.4.1. Avaluació de les prestacions 

L’objecte d’aquest projecte és el desmuntatge, restauració i posterior remuntatge de la Creu 
de Santa Digna. Com a conseqüència d’aquest objectiu, no s’ha avaluat quin és el nivell de 
prestació estructural que ofereix l’element, ja que serà desmuntat. 

2.2.4.2. Diagnosi de lesions 

S’han detectat les següents lesions en l’estat actual de la Creu de Santa Digna. Totes elles 
com a conseqüència de l’últim procés de remuntatge realitzat l’any 2018 

1. Basament
- Muntatge de l’esgraonat sense tenir en compte la

numeració realitzada per CODEX en el procés de
desmuntatge de l’any 2005. En aquest procés
s’han escapçat alguns carreus de pedra numerats, 
com el 7, el 24 i el 12 i dos fragments més dels
quals no es pot veure la numeració

- Posició del primer esgraó, de forma octogonal i
d’uns 20-30 cm més gran que l’original, embegut
en el paviment mitjançant formigó armat

2. Columna
- Ús d’una barra de coure per la unió de la base de

la columna amb el fust.

- Ús de materials no aconsellables en la restauració
de materials petris com el morter de ciment i la
marmotix. Dels quals s’observen restes en les
juntes de les pedres del fust.

- Mala col·locació de la peça de la base de la
columna, que es troba 4,5 cm per sobre l’últim
graó, quan s’hi hauria de recolzar.

3. Nus
- Sorrejat de la figura del castell esculpit en totes

les cares del nus. A conseqüència d’aquest
sorrejat la figura ha perdut relleu i definció
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2.2. La creu de terme  4. Creu de coronament  

2.2.4. Estat actual. Avaluació 
de les prestacions i diagnosi 
de lesions 

 

 

- Ús d’una barra de coure per la unió entre la creu 
de coronament, el nus i el fust. 

 
- Sorrejat de les dues cares de la creu. A 

conseqüència d’aquest sorrejat les figures 
esculpides han perdut relleu i definició 
 

  

 

- Escapçament de la part inferior de la peça i 
col·locació d’una nova peça de pedra 
cromàticament molt diferent a l’existent i de 
morfologia cilíndrica, també molt diferent de 
l’existent. 

    
2.3. Valoració   L’objectiu de la valoració és seleccionar i jerarquitzar els valors que té l’element. 

Agrupem els valors en tres classes diferenciades 17

1. Valors Instrumental 

Els valors instrumentals serveixen per determinar la capacitat que té l’edifici per ser utilitzat, 
és a dir per a adequar-se a l’ús. Els valors instrumentals incorporen les prestacions de l’edifici 
(arquitectònic actual) definides en l’apartat anterior  

 

2. Valors Significatius 

Els espais, encara que no tinguin un significat específic des del seu inici, en prevaldre de 
generació en generació, acaba adquirint una significació que serveix de vehicle d’identificació 
a les diferents generacions. 

 

1. Valors Documentals 

És una classe de valors fàcilment objectivables. Inclouen des del valor que ostentava l’espai 
ja des de l’antiguitat, com la seva pròpia història, així com els fets antropològics que hi ha 
succeït 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
17 El mètode sistèmic adapta la definició que A. Riegl (Riegl, 1999) va fer a principis del segle XX al context i la època actuals  
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2.3. Valoració 

2.3.1. Valors Instrumentals Arquitectònic actual Mig El conjunt de valors instrumentals tenen un potencial alt de 
millora desprès de la intervenció. Un dels valors més destacats 
del grup de valors instrumentals és l’urbanístic. Sobretot perquè 
la raó de ser de la creu és la d’esdevenir una fita en el paisatge. 
En tant que en l’últim procés de restauració la configuració 
formal de la creu vers al paisatge ha estat modificada quan s’ha 
enterrat el primer esgraó, quan aquest es restitueixi el conjunt 
de valors instrumentals augmentarà 

Urbanístic Alt 

Econòmic Mig 

Ecològic Mig 

2.3.2. Valors documentals Arquitectònic-
Històric 

Alt Les creus de terme, també la de Santa Digna, servien per a 
definir els límits de les parròquies, propietats privades o per 
delimitar els límits dels termes. De totes maneres el repertori 
iconogràfic que presenten cadascuna d’elles respon al món 
cristià per tant la seva funció religiosa és molt clara; les creus de 
terme servirien per a donar la benvinguda i el comiat als 
passavolants que arribaven a la vil·la, fet pel qual sovint es situen 
al encreuaments de camins o als vorals de les vies principals i al 
mateix temps servien per remarcar que les terres pertanyien als 
cristians. 

Aquest fet en si mateix ja constitueix un valor històric molt 
rellevant a nivell tipològic. En concret, en el cas de la Creu de 
Santa Digna, algunes de les seves parts, podrien ser originàries 
d’aquesta època inicial (segleXV) i per tant aquest valor 
arquitectònic històric hi podria ser representat. 

Per altra banda els diversos processos de muntatge i 
desmuntatge de la creu esdevenen un testimoni de la vida social 
i política de Vilafranca a nivell antropològic. 

Es considera per tant, que la materialitat de la creu, en totes les 
seves parts i respectant totes les capes de la història té un alt 
valor documental. 

Històric Mig 

Antropològic Mig 

2.3.3. Valors significatius Vetusta-Novetat Baix La ubicació de la Creu de Santa Digna en localitzacions properes 
a l’accés del municipi de Vilafranca ha comportat que formi part 
del paisatge identitari de la ciutat, malgrat que hagi perdut la 
seva funció original. 

Aquest tret identitari recau sobretot en la configuració 
morfològica i material de la creu, que en aquesta última 
intervenció ha perdut la pàtina en excés i l’alçada corresponent 
al fet d’haver soterrat el primer graó. 

La materialitat (en haver perdut la pàtina) i la composició formal 
actual han fet que la creu perdi valor significatiu.  

Icònic Alt 

Identitat Mig 

2.3.4. Conclusions Fruit d’aquest anàlisi es fixarà com a objectiu recuperar la imatge de la Creu de Santa Digna 
prèvia al seu desmuntatge per part de CODEX l’any 2005. Aquest objectiu es justifica per: 

- El seu alt valor documental. El conjunt de la Creu de Santa Digna, a hores d’ara molt
malmès morfològicament és un testimoni del significat d’aquest tipus i algunes de
les seves parts són un testimoni del treball en pedra històric. És important recuperar 
en la mesura que sigui possible, aquesta configuració i materialitat.

- El seu alt valor significatiu. El que s’exposa en el punt anterior implica que es
recuperi l’alçada d’abans del desmuntatge, així com la seva configuració de la base, 
com a imaginari de paisatge present en la major part de la població vilafranquina.
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MD 

3. Memòria
Descriptiva
3.1. Descripció de la proposta 
3.1.1. Criteris d’intervenció 

Un cop fixat l’objectiu cal definir els criteris que es seguiran per assolir-lo. En aquest cas, un 
cop desmuntada la creu, per tornar-la a muntar es seguirà el criteri de la Reintegració de la 
Imatge. 

Aquest criteri defensa que “Un cop identificat el valor artístic del monument l’acció del 
restaurador ha de ser la de recuperar, restituint i alliberant el complex sencer d’elements 
figuratius que constitueixen la seva imatge (....) reintegrar i conservar el valor expressiu de 
l’obra, doncs el que es vol aconseguir és assolir l’alliberament de la seva vertadera forma (....) 
per tal de alliberar, retrobar o completar la unitat figurativa caldrà enderrocar aquells afegits 
que destorben la visió i també completar els punts afectats, sense que l’empremta 
d’aquestes activitats arribin a enterbolir la vista del conjunt.”  (Bonelli, 1995) 

Aquesta imatge en el cas de la creu de Santa Digna es remet com s’ha dit a l’etapa , moment 
en el que es va realitzar el desmuntatge de la creu amb criteris arqueològics, fixant-se com a 
objectiu la reconstrucció el més semblant possible un cop realitzat el projecte d’urbanització.  

La idea de conjunt citada per Bonelli es reforça en aquest cas per la idea de la recuperació del 
significat  que defensa P. Marconi (Marconi, 2003), i a partir de la qual es pot defensar que en 
alguns casos en els que no es pugui recuperar la matèria original de l’element, es reprodueixi 
total o parcialment el material que manca. Aquest criteri s’aplicarà per exemple en les pedres 
tallades de la base o la part inferior de la creu de coronament que va ser escapçada i 
substituïda per un element molt diferent. Aquests criteris i actuacions s’han identificat o bé 
per fotografies històriques o bé per documentació de projectes anteriors.  

Un cop definits els criteris generals i particulars, aquests es relacionen amb els valors de 
l’edifici que el projecte ha definit en l’apartat anterior que ha de preservar i se’n deriven les 
següents  tipus d’accions que s’expliquen a continuació. 

VALORS  
INSTRUMENTALS

El conjunt de valors instrumentals tenen un 
potencial alt de millora desprès de la 
intervenció. 

CRITERIS DE MILLORA DE LA MATERIALITAT 
A. Extracció de materials no adeqüats per materials
petris
B. Millora dels elements d’unió entre les peces

VALORS  
DOCUMENTALS

Es valoren les característiques tan 
morfològiques  de la creu que es va 
desmuntar l’any 2005 i algunes de les 
característiques constructives d’etapes 
anteriors 

CRITERIS DE MILLORA DOCUMENTAL
C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per
recuperar la morfologia de l’etapa 5
D. Ús de materials propis de la restauració de la
construcció històrica

VALORS  
SIGNIFICATIUS 

La materialitat (en haver perdut la pàtina) i la 
composició formal actual han fet que la creu 
perdi valor significatiu. 

CRITERIS DE MILLORA COMPOSITIUS 
C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per
recuperar la morfologia de l’etapa 5
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MC 

  

4. Memòria 
Constructiva 

  

   
4.1. Descripció del procés 
constructiu 

 

 Descripció dels procediments  

El procés constructiu que es seguirà parteix dels criteris definits en l’apartat anterior i per 
tant en aquest apartat es descriuen els diferents tipus d’intervenció i els procediments 
detallats que es seguiran basant-se en aquests criteris. 

Aquest procés constructiu té present la necessitat d’incorporar l’etapa de coneixement 
durant el desenvolupament de l’obra. Per aquest motiu es diferencien dues fases i s’indica 
a quina d’elles pertany cada procediment. 

FASE 1. Fase de desmuntatge 

- Muntatge de mitjans auxiliars (bastida, tanques, etc.) 

- Desmuntatge i protecció de la creu de coronament 

- Tall del cilindre de pedra ubicat a la part interior de la creu. Transport posterior a 
taller per repicar manualment 

- Extracció de les barres de coure que uneixen la creu de coronament amb el nus i 
la columna amb la seva base. 

- Desmuntatge i protecció unitària del nus i la columna 

- Extracció de les pedres del basament i repicat de la base de formigó. 

FASE 2. Fase de remuntatge i restauració 

- Muntatge amb criteri arqueològic (segons la numeració del desmuntatge del 
2005) sobre base de fonamentació i amb juntes de morter de calç 

- Restitució de la columna incorporant una barra d’acer inoxidable entre la base i el 
fust. Enrasat de la base de la columna amb el tercer graó del basament. 

- Neteja de les restes de morter de ciment i de “marmotix” de les pedres del fust. 

- Reconstrucció de la part inferior de la creu seguint la seva morfologia original. 

- Restitució de la creu. Unió entre la creu i el nus mitjançant una barra d’acer 
inoxidable. 

- Instal·lació de focus d’il·luminació 

- Substitució de la placa informativa actual afegint un codi QR informatiu 

- Reparació del paviment que envolta la creu. 

A partir dels criteris definits en l’apartat anterior es descriuen a continuació els tipus 
d’intervenció i els procediments detallats que es seguiran. Una descripció més detallada i 
quantificada es troba en l’apartat de pressupost d’aquest document. 

  FASE 1 . Desmuntatge i protecció de la Creu de Santa Digna 

Instal·lació de mitjans auxiliars i desmuntatge de la creu 

  01 Muntatge de mitjans auxiliars 
 
 

  - Es protegirà l’àmbit de la restauració amb tanques. Posteriorment es procedirà al 
muntatge de la bastida. 
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4.1 Descripció del procés 02 Desmuntatge de la creu de coronament 
constructiu Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 

de l’etapa 5 
Criteri A. Extracció de materials no adequats per materials petris 

- Es desmuntarà la creu de coronament, amb mitjans manuals i sota la supervisió de
restauradors. El tall per desmuntar-la es realitzarà tallant la pedra cilíndrica que es
troba en la part inferior de la creu de coronament. Posteriorment es traslladarà a
taller per acabar d’eliminar aquesta pedra cilíndrica i extreure amb mitjans manuals
la tija de coure de la creu.

03 Desmuntatge del nus i el fust 
Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 
Criteri A. Extracció de materials no adequats per materials petris 

- Es desmuntarà de forma unitària el nus i el fust de la columna a partir del tall
realitzat en el cilindre de pedra descrit en el procediment anterior. Per la part inferior
del fust la columna es tallarà just a sobre de la base. Es col·locaran sobre geotèxtil
i/o fustes per evitar la degradació de l’element. Es procedirà a treure la tija de coure
del nus a l’obra i amb mitjans manuals

04 Desmuntatge dels graons del basament 
Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 

- Desmuntatge amb mitjans manuals de les peces de carreus que conformen tant els
dos graons que es troben damunt de la superfície i del que es troba embegut al
paviment. El repicat manual del morter de ciment que envolta aquests carreus es
farà amb cura de no trencar-los. Posteriorment es procedirà a col·locar els carreus
sobre geotèxtil i fustes per evitar-ne la degradació. Aquesta tasca es farà sota
supervisió d’un restaurador comprovant que es mantingui la numeració existent. En
el cas de les pedres que no estiguin numerades es realitzarà una nova numeració
amb material netejable.
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4.1 Descripció del procés 05 Desmuntatge de la base de la columna i repicat del fonament 
constructiu Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 

de l’etapa 5 
Criteri A. Extracció de materials no adequats per materials petris 

- Un cop desmuntats els tres graons de la base, es procedirà a la retirada de la base
de la columna. Posteriorment es traslladarà a taller per extreure amb mitjans
manuals la tija de coure que uneix la base de la columna amb el fust.
Finalment es procedirà a repicar amb martell pneumàtic el fonament de formigó
armat de la creu.

FASE 2 . Muntatge i restauració 

Muntatge i restauració de la Creu de Santa Digna, tot seguint els criteris proposats a 
partir de la valoració 

01 Excavació de terra 

Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 

- Excavació de terra per a la nova base de la creu i excavació de rases per a la
instal·lació del nou enllumenat.

02 Fonamentació 

Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 

- Formació de la base de fonamentació de la creu, amb formigó en massa sobre el
terreny prèviament preparat.

03 Formació del nucli de l’estructura dels graons 

Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 
Criteri D. Ús de materials propis de la restauració de la  construcció històrica  

- Formació d’un encintat de maó conformant un semi-encofrat i reblert interior amb
morter de calç i farciment de maó massís trossejat per donar suport. L’objectiu és
generar un nucli per suportar els tres graons.

04 Muntatge dels graons de la base de la creu 

Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 
Criteri D. Ús de materials propis de la restauració de la restauració de la construcció 
històrica  

- Formació dels tres graons sota supervisió arqueològica i seguint la numeració del
desmuntatge. En el cas que manqui algun fragment de pedra com a conseqüència
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4.1 Descripció del procés 
constructiu 

dels talls que es van fer en l’anterior muntatge, es restituiran amb un tipus de pedra 
similar i amb un criteri morfològic semblant. Les unions dels carreus es faran amb 
morter de calç. 

05 Muntatge de la base de la columna 

Criteri B. Millora dels elements d’unió entre les peces  
Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 
Criteri D. Ús de materials propis de la restauració de la restauració de la construcció 
històrica. 

- Muntatge de la base de la columna. La unió entre aquesta base i el fust es farà amb
una barra d’acer inoxidable, amb mitjans manuals i sota la supervisió d’un
restaurador. Es tindrà especial cura en que la base recolzi sobre el graó superior i
totes les unions es faran amb morter de calç

06 Muntatge del fust i el nus 

Criteri A. Extracció de materials no adequats per materials petris 
Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 
Criteri D. Ús de materials propis de la restauració de la restauració de la construcció 
històrica. 

- Muntatge del fust i el nus de forma unitària amb l’ajut d’una grua i amb cura de
l’aplomat.

- Extracció de sobrants de resines i morters de ciment provinents de l’anterior
restauració.

07 Muntatge de la creu de coronament 

Criteri A. Extracció de materials no adequats per materials petris 
Criteri C. Desmuntatge de la creu i posterior muntatge per recuperar la morfologia 
de l’etapa 5 
Criteri D. Ús de materials propis de la restauració de la restauració de la construcció 
històrica. 

- Reconstrucció escultòrica de la part inferior de la creu per integrar-la de forma
mimètica a la peça. La unió entre aquesta peça i el nus es farà amb una barra d’acer
inoxidable.
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  08 Instal·lació de nova il·luminació 

   - Instal·lació de 4 focus integrats en el paviment per tal d’il·luminar la Creu de Santa 
Digna. Inclou instal·lació de suministre. 

 

  09 Instal·lació d’una placa amb informació de la creu i un codi QR 

   - Instal·lació d’una placa d’acer corten sobre el paviment que indiqui la data d’origen 
de la creu i on es pugui obrir l’enllaça a una informació més completa. 
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El criteri per a la realització de la documentació gràfica ha estat representar diversos estats de la Creu de Santa Digna: 

1. L’Estat de la Creu el 2005, quan va ser desmuntada per CODEX, ja que aquesta és la morfologia que es vol recuperar
en el projecte.

2. L’estat de la Creu en l’actualitat
3. El procés de desmuntatge
4. El procés de muntatge
5. L’estat de la Creu un cop restaurada.

Núm. Títol Escala 
G GENERALS 

001 Situació i emplaçament 1/5000-1/1000 
002 Plànol guia. Fases de la restauració  1//20 

EI-2005 ESTAT DE LA CREU 2005 
003 Planta general 1/20 
004 Planta primer esglaó 1/20 
005 Planta segon esglaó 1/20 
006 Planta tercer esglaó 1/20 
007 Alçat Nord-Est 1/20 
008 Alçat Sud-Oest 1/20 
009 Alçat Nord-Oest 1/20 
010 Alçat Sud-Est 1/20 
011 Secció Transversal 1/20 

EI-2018 ESTAT DE LA CREU 2020 
012 Planta general 1/20 
013 Alçat Nord-Est 1/20 
014 Alçat Sud-Oest 1/20 
015 Alçat Nord-Oest 1/20 
016 Alçat Sud-Est 1/20 
017 Secció Transversal 1/20 

D-2018 PROCÉS DE DESMUNTATGE
018 Procés de desmuntatge en secció 1/20 

M-2018 PROCÉS DE MUNTATGE I RESTAURACIÓ
019 Procés de muntatge en secció 1/20 
020 Planta del nou muntatge 1/20 

ER-2018 ESTAT RESTAURAT 
021 Planta restaurada 1/20 
022 Alçat Nord-Est 1/20 
023 Alçat Sud-Oest 1/20 
024 Alçat Nord-Oest 1/20 
025 Alçat Sud-Est 1/20 
026 Fotomuntatge Alçat 1/20 
027 Fotomuntatge 

II. Documentació Gràfica
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III. Amidaments 



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I  D'IMPLANTACIÓ                                 

TPI01        pa  Treballs d'implantació                                          

Treballs d'implantació delimitació àmbit d'actuació amb tanca de planxa nervada.

1,00

ESTUDI       pa  Estudi analític                                                 

Estudi analític prev i per determinar el tipus de pedra utilitzada.

1,00

K1213251     ut  Muntatge i desmuntatge de bastida                               

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-
liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 3)

30,95

K1215250     ut  Amortització diària de bastida                                  

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i al-
çària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats.

Dies x  M2 60 31,00 1.860,00

1.860,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 DESMUNTATGES INICIALS                                           

K878U1X1     u   Neteja numeració existent                                       

Neteja de la numeraciò ex istent en els diferents elements de pedra amb aplicació de producte de ti-
pus acetona ´´CTS´´ en succesives passades fins elimació de la numeració.

68,00

02.02        m3  Desmuntatge, numeració, neteja i protecció de la creu           

Desmuntatge de la creu de coronació, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del materials per a la seva reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars neces-
sàris. Inclou tall del cilndre per la meitat, protecció de la creu i transport de la mateixa a taller per a re-
picat manual i restauració.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

Creu 1 0,20 0,20 0,04

0,04

02.04        u   Extracció de la barra que uneix creu amb nus                    

Extracció de la barra que uneix  creu de coronament amb peça afegida i aquesta amb el fust amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà. Inclou
eliminació de restes de resina epoxídica.

1,00

02.05        m3  Desmuntatge [...] i protecció unitaria del nus i columa         

Desmuntatge del nus i columna, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec
del materials per a la seva reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars necessàris.
Inclou protecció d'elements. L'aplec es realitzarà sobre geotextil i/o fustes ev itant la degradació del
pav iment i protegint l'element desmuntat.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

Cilindre 1 0,08 0,30 0,02

Columna 1 0,05 2,16 0,11

0,13

02.06        u   Extracció de la barra que uneix columna amb base                

Extracció de la barra que uneix  columna amb la seva base amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà. Inclou eliminació de restes de resina
epoxídica.

1,00

02.07        m3  Desmuntatge del graonatge de la base                            

Desmuntatge de peces de carreus que conformen la base, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor amb grau de dificultat mitjà.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

Base columna 1 2,04 0,53 1,08

Graó 3 (m2x h) 1 1,92 0,29 0,56

Graó 2 1 5,10 0,25 1,28

Graó 1 1 10,50 0,25 2,63

Deduir graó 1 -1 5,10 0,25 -1,28

4,27

02.08        m3  Repicat de la bases                                             

Repicat de base amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Repicament de les juntes de reblert dels blocs de pedra i també de la base de formigó i totxo, un cop
s’han tret tots els blocs de pedra que conformen els tres graons de la base de la creu i del material de
reblert entre el material petri.

Graonatge 1 4,27 4,27

4,27

30 de nov iembre de 2020  Pàgina 3



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 MOVIMENTS DE TERRES                                             

K225-        m3  Adequació base fonamentació creu                                

Excavació per a rebaix  en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb es-
carificadora i càrrega indirecta sobre camió per a preparació de base.

Base 1 12,77 0,20 2,55

2,55

K222141C-    m3  Excavació dau formigó amb mitjans manuals                       

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals o amb l'ús de petites eines i càrrega manual sobre contenidor.

Fonaments

Dau 1 1,00 1,00 0,40 0,40

0,40

K222142A-    m3  Excavació rasa instal·lacions                                   

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió 

Il·luminació

Rasa 1 30,00 0,40 0,80 9,60

9,60

K225277A-    m3  Reblert rases instal·lacions                                    

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents de l'excavació, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 90%  del PM 

Il·luminació

Rasa 1 30,00 0,40 0,60 7,20

7,20
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 FONAMENTS                                                       

KHM-01XX     u   Formació de base fonamentació                                   

Formació de base de fonamentació sobre terreny prev iament preparat. Inclou formigó en massa de la
base, formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat manualment armat. Partida completament acabada per rebre el nucli dels gra-
ons d'escala.

1,00

E31BXXX-     m3  Nucli estructura graons                                         

Encintat de maó conformant un semi-encofrat i reblert interior amb morter de calç i farciment de maó
massís trocejat.

Graó 1 1 4,75 0,25 1,19

Graó 2 1 1,50 0,25 0,38

Graó 3 1 0,35 0,29 0,10

1,67
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 RESTAURACIÓ                                                     

K4G1-01      m3  Muntatge d'element escultòric                                   

Muntatge d'element escultòric seguint el criteri arqueològic de la numeració del desmuntatge del 2005.
Reconstrucció de les peces d'unició de la creu amb el nus seguint la morfologia original.
Inclou restitució de barra d'acer inox idable entre base i columna i entre columna i creu.
Inclou reposició amb pedra natural dels blocs de pedra que conformen els tres esglaons del basa-
ment que han desaparegut o estan molt deteriorats per mala prax i. La pedra tindrà una semblança
morfològica a l’original.

Basement

Graó 1 1 12,77 0,25 3,19

Graó 2 1 5,32 0,25 1,33

Graó 3 1 1,92 0,29 0,56

Deduir nucli -1 1,67 -1,67

Base columna 1 0,04 0,53 0,02

Columna 1 0,05 2,16 0,11

Cilindre 1 0,08 0,30 0,02

Creu 1 0,20 0,20 0,04

3,60

E4LM1A10     u   Aplomat i estabilització de Creu de Terme                       

Aplomat i estabilització amb fixació mitjançant un encolat i farcit de la columna de la Creu de Terme
amb l'encontre amb la basa segons el següent procés d'intervenció:
1) Apuntalament prov isional de columna amb ajuda de puntals metàl.lics fins assolir l'aplomat adient.
2) Neteja de l'encontre de la peça nº 64 i la columna amb bufador.
3) Neteja del sobrant de producte en el perímetre aplicat
4) Retirada dels puntals prov isionals transcorregut un temps aprox imat variable de 2 a 3 hores.

1,00

K4GRA2B-     m2  Restitució superficial                                          

Reintegració superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter de calç hidràulica na-
tural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l per a re-
construcció de pedra.
Criteri d'amidament: 50%  superficie

Superfície ex t 0,5 23,64 11,82

11,82

K877S00T     m2  Segellat de junts d'elements de pedra                           

Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb morter
de calç, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Basement

Graó 1-CP 1 14,30 0,25 3,58

Graó 2-CP 1 8,43 0,25 2,11

Graó 3-CP 1 5,05 0,29 1,46

Graon-Petges 1 12,77 12,77

--

Base columna 1 2,10 0,53 1,11

--

Columna 1 0,72 2,16 1,56

Cilindre 1 1,15 0,30 0,35

Creu 2 0,20 0,40

2 0,20 0,75 0,30

23,64

K878C160     m2  Neteja pedra amb raig de pressió en sec                         

Neteja de parament de pedra dels sobrants de morter de ciment i de "marmotix" o similar amb raig
d'aire a pressió en sec.

Basement

Graó 1-CP 1 14,30 0,25 3,58
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Graó 2-CP 1 8,43 0,25 2,11

Graó 3-CP 1 5,05 0,29 1,46

Graon-Petges 1 12,77 12,77

--

Base columna 1 2,10 0,53 1,11

--

Columna 1 0,72 2,16 1,56

Cilindre 1 1,15 0,30 0,35

Creu 2 0,20 0,40

2 0,20 0,75 0,30

23,64

K1BPGP30     u   Projecte de restauració                                         

Projecte de restauració consistent en la elaboració d'una memòria prev ia i una memòria final de la in-
tervenció amb documentació gràfica, fotogràfica i plasmació del procès d'intervenció, productes utilit-
zats i consideracions finals.

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS                                                  

PA-REP       pa  Partida actuacions en serveis existents                         

Partida alçada a justificar en intervencions en serveis ex istents per enllaç connexió d'il·luminació, re-
paracions d'obra civ il, i altres desperfectes que es realitzin en la realització de les obres.

1,00

FHM3JM02X    u   Projecte i documentació necessària per a la legalització        

Projecte o memòria i documentació necessària per a la legalització de la instal·lació d'il·luminació de
monument arquitectònic. Inclou 4 unitats de:
1.- Light Up Encastat en pav iment tipus:
Earth D=200 mm - Warm White
Òpitica Flood 26º Orientable 100 W 1450lm 3000K CRI 80 MacAdam
Step: 2 Color Acer
Orientació: rotació eix  vertical.
Equip electrònic regulable. Control DALI
Dimensions (mm): D200x177, - 3,40 kg
Material: Acer inox idable.
2.- Light Up Family  Caja d'encastament de material plàstic per a instal·lació en pav iment + tanca-
ment (color negre)
3.- Underscore InOut Conector de unión de 4 v ies IP68. Color a definir

1,00

AL01         u   Ajudes paleta a electricitat                                    

Ajuda de qualsevol treball de paleta, per a la correcta execució de les instal·lacions d'electricitat,
i/percentatge estimat per a petit material i mitjans aux iliars.

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 07 ACABATS - PAVIMENTS                                             

FBB24201-    u   Placa informativa 45x45 cm                                      

Placa informativa de 45x45 d'acer galvanitzat pintat o alumini decorat v itrificat disseny i composició a
definir amb actualització de codi QR, fixada al pav iment.

1,00

SAULO01      pa  Adequació paviment de sauló                                     

Adequació de pav iment de sauló en zona perimetral actuació, rases i zones que puguin veure afecta-
des, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM.
Partida definida per una reposició de fins a 50 m2.

1,00

NETEJA       pa  Neteja i adequació de l'entron                                  

Neteja i adequació de l'entron

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 CONTROL DE QUALITAT                                             

CQ           pa  Partida alçada de control de qualitat                           

Control de qualitat de materials a determinar per la direcció facultativa.

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

GTA020       u   Transport de terres a abocador                                  

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de ter-
reny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
Contenidor de 5 m3. Amidament entre 5-10 m3
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el v iatge d'anada, la des-
càrrega i el v iatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

2,00

GTB020       m3  Cànon d'abocament de terres                                     

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, ins-
tal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. El preu no inclou el transport.
Contenidor de 5 m3. Amidament entre 5-10 m3

2,00

GRA020       u   Transport de residus inerts                                     

Transport amb camió de residus inertes, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. Contenidor de màx. 3,5 m3. Amida-
ment entre 2-3 m3. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el v iat-
ge d'anada, la descàrrega i el v iatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

1,00

GRB020       u   Cànon d'abocament de residus inerts                             

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes, produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               

SS           pa  Partida alçada de Seguretat i Salut                             

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. Inclou: Instal.lacions prov isio-
nals d'obra, instal.lacions generals, senyalitzacions i balisament, proteccions indiv iduals i col.lecti-
ves, medicina preventiva i primers aux ilis, formació i reunions d'obligat compliment.
Tancament àmbit d'actuació i bastida no inclòs.
Corresponent => 2%  del PEM del projecte
(Definit a Estudi Bàsic de Seguretat i Salut inclos en el projecte executiu)

1,00
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IV. Pressupost 



PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I  D'IMPLANTACIÓ                                 

TPI01        pa  Treballs d'implantació                                          

Treballs d'implantació delimitació àmbit d'actuació amb tanca de planxa nervada.

1,00 2.202,87 2.202,87

ESTUDI       pa  Estudi analític                                                 

Estudi analític prev i per determinar el tipus de pedra utilitzada.

1,00 550,00 550,00

K1213251     ut  Muntatge i desmuntatge de bastida                               

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po-
liamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 3)

30,95 7,41 229,34

K1215250     ut  Amortització diària de bastida                                  

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i al-
çària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele-
ments de senyalització normalitzats.

1.860,00 0,09 167,40

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I  D'IMPLANTACIÓ............................................................................. 3.149,61
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 DESMUNTATGES INICIALS                                           

K878U1X1     u   Neteja numeració existent                                       

Neteja de la numeraciò ex istent en els diferents elements de pedra amb aplicació de producte de ti-
pus acetona ´´CTS´´ en succesives passades fins elimació de la numeració.

68,00 2,50 170,00

02.02        m3  Desmuntatge, numeració, neteja i protecció de la creu           

Desmuntatge de la creu de coronació, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del materials per a la seva reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars neces-
sàris. Inclou tall del cilndre per la meitat, protecció de la creu i transport de la mateixa a taller per a re-
picat manual i restauració.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

0,04 3.187,89 127,52

02.04        u   Extracció de la barra que uneix creu amb nus                    

Extracció de la barra que uneix  creu de coronament amb peça afegida i aquesta amb el fust amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà. Inclou
eliminació de restes de resina epoxídica.

1,00 140,00 140,00

02.05        m3  Desmuntatge [...] i protecció unitaria del nus i columa         

Desmuntatge del nus i columna, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec
del materials per a la seva reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars necessàris.
Inclou protecció d'elements. L'aplec es realitzarà sobre geotextil i/o fustes ev itant la degradació del
pav iment i protegint l'element desmuntat.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

0,13 2.205,21 286,68

02.06        u   Extracció de la barra que uneix columna amb base                

Extracció de la barra que uneix  columna amb la seva base amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà. Inclou eliminació de restes de resina
epoxídica.

1,00 160,00 160,00

02.07        m3  Desmuntatge del graonatge de la base                            

Desmuntatge de peces de carreus que conformen la base, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor amb grau de dificultat mitjà.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

4,27 449,70 1.920,22

02.08        m3  Repicat de la bases                                             

Repicat de base amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Repicament de les juntes de reblert dels blocs de pedra i també de la base de formigó i totxo, un cop
s’han tret tots els blocs de pedra que conformen els tres graons de la base de la creu i del material de
reblert entre el material petri.

4,27 330,22 1.410,04

TOTAL CAPITOL 02 DESMUNTATGES INICIALS................................................................................................ 4.214,46
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 MOVIMENTS DE TERRES                                             

K225-        m3  Adequació base fonamentació creu                                

Excavació per a rebaix  en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb es-
carificadora i càrrega indirecta sobre camió per a preparació de base.

2,55 85,92 219,10

K222141C-    m3  Excavació dau formigó amb mitjans manuals                       

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals o amb l'ús de petites eines i càrrega manual sobre contenidor.

0,40 438,18 175,27

K222142A-    m3  Excavació rasa instal·lacions                                   

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió 

9,60 38,08 365,57

K225277A-    m3  Reblert rases instal·lacions                                    

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents de l'excavació, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 90%  del PM 

7,20 38,04 273,89

TOTAL CAPITOL 03 MOVIMENTS DE TERRES.................................................................................................... 1.033,83
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 FONAMENTS                                                       

KHM-01XX     u   Formació de base fonamentació                                   

Formació de base de fonamentació sobre terreny prev iament preparat. Inclou formigó en massa de la
base, formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat manualment armat. Partida completament acabada per rebre el nucli dels gra-
ons d'escala.

1,00 280,00 280,00

E31BXXX-     m3  Nucli estructura graons                                         

Encintat de maó conformant un semi-encofrat i reblert interior amb morter de calç i farciment de maó
massís trocejat.

1,67 264,66 441,98

TOTAL CAPITOL 04 FONAMENTS......................................................................................................................... 721,98
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 RESTAURACIÓ                                                     

K4G1-01      m3  Muntatge d'element escultòric                                   

Muntatge d'element escultòric seguint el criteri arqueològic de la numeració del desmuntatge del 2005.
Reconstrucció de les peces d'unició de la creu amb el nus seguint la morfologia original.
Inclou restitució de barra d'acer inox idable entre base i columna i entre columna i creu.
Inclou reposició amb pedra natural dels blocs de pedra que conformen els tres esglaons del basa-
ment que han desaparegut o estan molt deteriorats per mala prax i. La pedra tindrà una semblança
morfològica a l’original.

3,60 2.027,02 7.297,27

E4LM1A10     u   Aplomat i estabilització de Creu de Terme                       

Aplomat i estabilització amb fixació mitjançant un encolat i farcit de la columna de la Creu de Terme
amb l'encontre amb la basa segons el següent procés d'intervenció:
1) Apuntalament prov isional de columna amb ajuda de puntals metàl.lics fins assolir l'aplomat adient.
2) Neteja de l'encontre de la peça nº 64 i la columna amb bufador.
3) Neteja del sobrant de producte en el perímetre aplicat
4) Retirada dels puntals prov isionals transcorregut un temps aprox imat variable de 2 a 3 hores.

1,00 450,00 450,00

K4GRA2B-     m2  Restitució superficial                                          

Reintegració superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter de calç hidràulica na-
tural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l per a re-
construcció de pedra.
Criteri d'amidament: 50%  superficie

11,82 120,14 1.420,05

K877S00T     m2  Segellat de junts d'elements de pedra                           

Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb morter
de calç, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

23,64 19,37 457,91

K878C160     m2  Neteja pedra amb raig de pressió en sec                         

Neteja de parament de pedra dels sobrants de morter de ciment i de "marmotix" o similar amb raig
d'aire a pressió en sec.

23,64 10,16 240,18

K1BPGP30     u   Projecte de restauració                                         

Projecte de restauració consistent en la elaboració d'una memòria prev ia i una memòria final de la in-
tervenció amb documentació gràfica, fotogràfica i plasmació del procès d'intervenció, productes utilit-
zats i consideracions finals.

1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL CAPITOL 05 RESTAURACIÓ..................................................................................................................... 11.665,41
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS                                                  

PA-REP       pa  Partida actuacions en serveis existents                         

Partida alçada a justificar en intervencions en serveis ex istents per enllaç connexió d'il·luminació, re-
paracions d'obra civ il, i altres desperfectes que es realitzin en la realització de les obres.

1,00 350,00 350,00

FHM3JM02X    u   Projecte i documentació necessària per a la legalització        

Projecte o memòria i documentació necessària per a la legalització de la instal·lació d'il·luminació de
monument arquitectònic. Inclou 4 unitats de:
1.- Light Up Encastat en pav iment tipus:
Earth D=200 mm - Warm White
Òpitica Flood 26º Orientable 100 W 1450lm 3000K CRI 80 MacAdam
Step: 2 Color Acer
Orientació: rotació eix  vertical.
Equip electrònic regulable. Control DALI
Dimensions (mm): D200x177, - 3,40 kg
Material: Acer inox idable.
2.- Light Up Family  Caja d'encastament de material plàstic per a instal·lació en pav iment + tanca-
ment (color negre)
3.- Underscore InOut Conector de unión de 4 v ies IP68. Color a definir

1,00 2.623,96 2.623,96

AL01         u   Ajudes paleta a electricitat                                    

Ajuda de qualsevol treball de paleta, per a la correcta execució de les instal·lacions d'electricitat,
i/percentatge estimat per a petit material i mitjans aux iliars.

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS................................................................................................................ 3.223,96
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 ACABATS - PAVIMENTS                                             

FBB24201-    u   Placa informativa 45x45 cm                                      

Placa informativa de 45x45 d'acer galvanitzat pintat o alumini decorat v itrificat disseny i composició a
definir amb actualització de codi QR, fixada al pav iment.

1,00 161,20 161,20

SAULO01      pa  Adequació paviment de sauló                                     

Adequació de pav iment de sauló en zona perimetral actuació, rases i zones que puguin veure afecta-
des, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM.
Partida definida per una reposició de fins a 50 m2.

1,00 2.690,00 2.690,00

NETEJA       pa  Neteja i adequació de l'entron                                  

Neteja i adequació de l'entron

1,00 346,77 346,77

TOTAL CAPITOL 07 ACABATS - PAVIMENTS...................................................................................................... 3.197,97
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 CONTROL DE QUALITAT                                             

CQ           pa  Partida alçada de control de qualitat                           

Control de qualitat de materials a determinar per la direcció facultativa.

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPITOL 08 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 250,00
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

GTA020       u   Transport de terres a abocador                                  

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de ter-
reny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
Contenidor de 5 m3. Amidament entre 5-10 m3
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el v iatge d'anada, la des-
càrrega i el v iatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

2,00 80,00 160,00

GTB020       m3  Cànon d'abocament de terres                                     

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, ins-
tal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. El preu no inclou el transport.
Contenidor de 5 m3. Amidament entre 5-10 m3

2,00 9,00 18,00

GRA020       u   Transport de residus inerts                                     

Transport amb camió de residus inertes, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. Contenidor de màx. 3,5 m3. Amida-
ment entre 2-3 m3. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el v iat-
ge d'anada, la descàrrega i el v iatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

1,00 65,00 65,00

GRB020       u   Cànon d'abocament de residus inerts                             

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes, produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.

1,00 25,00 25,00

TOTAL CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS.......................................................................................................... 268,00
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               

SS           pa  Partida alçada de Seguretat i Salut                             

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. Inclou: Instal.lacions prov isio-
nals d'obra, instal.lacions generals, senyalitzacions i balisament, proteccions indiv iduals i col.lecti-
ves, medicina preventiva i primers aux ilis, formació i reunions d'obligat compliment.
Tancament àmbit d'actuació i bastida no inclòs.
Corresponent => 2%  del PEM del projecte
(Definit a Estudi Bàsic de Seguretat i Salut inclos en el projecte executiu)

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 600,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 28.325,22
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 LLISTAT DE MA D`OBRA  (Pres)
                                                                

CODI UD RESUM PREU

A010P200     h   Tècnic jardiner                                                 18,00

A010V000     h   Tècnic de neteja                                                18,00

A010V010     h   Conserv ador- restaurador director de la interv enció             32,00

A010V050     h   Conserv ador-restaurador                                         27,00

A011P000     h   Encarregat jardiner                                             22,00

A0121000     h   Oficial 1a                                                      27,85

A0122000     H   Oficial 1a paleta                                               27,85

A012M000     h   Oficial 1a muntador                                             27,85

A013M000     h   Ajudant muntador                                                23,85

A0140000     h   Manobre                                                         21,17

A0150000     h   Manobre especialista                                            21,89

A017Y000     h   Peó especialitzat en neteja                                     15,00

A01H2000     h   Oficial 1a per a seguretat i salut                              27,85

A01H4000     h   Manobre per a seguretat i salut                                 21,17

C1101200     h   Compressor amb dos marterlls pneumàtics                         17,00
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 LLISTAT DE MATERIALS  (Pres)
                                                                

CODI UD RESUM PREU

B0111000     m3  Aigua                                                           1,60

B0310020     t   Sorra de pedrera per a morters                                  18,02

B0313000     t   Sorra de marbre blanc                                           108,71

B051E201     t   Ciment blanc BL 22,5                                            160,16

B0532310     kg  Calç aèrea                                                      0,22

B0533510     kg  Calç hidràu.natural NHL 3,5,sacs                                0,30

CA121410     h   Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pres 15,14

CZ174000     h   Equip de raig d'aire a pressió                                  2,78

D6117801-    m3  Carreu de pedra                                                 330,00
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 LLISTAT DE MAQUINARIA  (Pres)
                                                                

CODI UD RESUM PREU

C1316100     h   Minicarregadora                                                 44,20

C13161E0     h   Minicarregadora                                                 47,60

C133A0J0     h   Picó v ibrant amb placa de 30x 30 cm                              6,73

C1501700     h   Camió per a transport de 7 t                                    31,64

C1503000     h   Camió grua                                                      45,00

C1705600     h   Formigonera                                                     1,75

C1705600     h   Formigonera de 165 l                                            1,78

C200B200     h   Tallador amb disc                                               3,44
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I  D'IMPLANTACIÓ                                 
TPI01        pa  Treballs d'implantació                                          

Treballs d'implantació delimitació àmbit d'actuació amb tanca de planx a nerv ada.

H6452131     55,000 m   Tancament de planx a d'acer                                      32,80 1.804,00

H64Z1111     1,000 u   Porta peatonal                                                  104,90 104,90

H64Z1511     1,000 u   Porta 5m d'amplada                                              293,97 293,97

Ma d`obra............................................................... 730,13

Altres...................................................................... 1.472,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.202,87

K1213251     ut  Muntatge i desmuntatge de bastida                               

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i x arx a de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de seny alització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màx im de 20 km (P - 3)

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             27,85 2,23

A013M000     0,160 h   Ajudant muntador                                                23,85 3,82

C1501700     0,040 h   Camió per a transport de 7 t                                    31,64 1,27

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,10 0,09

Ma d`obra............................................................... 6,05

Maquinaria .............................................................. 1,27

Altres...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 DESMUNTATGES INICIALS                                           
02.02        m3  Desmuntatge, numeració, neteja i protecció de la creu           

Desmuntatge de la creu de coronació, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del ma-
terials per a la sev a reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars necessàris. Inclou tall del cilndre
per la meitat, protecció de la creu i transport de la mateix a a taller per a repicat manual i restauració.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

A010V010     10,000 h   Conserv ador- restaurador director de la interv enció             32,00 320,00

A010V050     25,000 h   Conserv ador-restaurador                                         27,00 675,00

A0140000     50,000 h   Manobre                                                         21,17 1.058,50

C1503000     10,000 h   Camió grua                                                      45,00 450,00

K211Z2760-   0,400 m   Tall amb dics                                                   8,98 3,59

TRA-INT      1,000 pa  Transport i interv enció en creu                                 650,00 650,00

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2.053,50 30,80

Ma d`obra............................................................... 2.056,56

Maquinaria .............................................................. 450,48

Altres...................................................................... 680,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.187,89

02.05        m3  Desmuntatge [...] i protecció unitaria del nus i columa         

Desmuntatge del nus i columna, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del materials
per a la sev a reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars necessàris. Inclou protecció d'elements.
L'aplec es realitzarà sobre geotex til i/o fustes ev itant la degradació del pav iment i protegint l'element desmuntat.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

A010V010     10,000 h   Conserv ador- restaurador director de la interv enció             32,00 320,00

A010V050     20,000 h   Conserv ador-restaurador                                         27,00 540,00

A0140000     30,000 h   Manobre                                                         21,17 635,10

C1503000     15,000 h   Camió grua                                                      45,00 675,00

ACOPI        5,000 m2  Geotèx til / suport de fusta                                     2,50 12,50

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1.507,60 22,61

Ma d`obra............................................................... 1.495,10

Maquinaria .............................................................. 675,00

Altres...................................................................... 35,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.205,21

02.07        m3  Desmuntatge del graonatge de la base                            

Desmuntatge de peces de carreus que conformen la base, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració,
neteja i aplec del material per a la sev a reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau
de dificultat mitjà.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

A010V010     1,000 h   Conserv ador- restaurador director de la interv enció             32,00 32,00

A010V050     3,000 h   Conserv ador-restaurador                                         27,00 81,00

A0140000     15,000 h   Manobre                                                         21,17 317,55

ACOPI        5,000 m2  Geotèx til / suport de fusta                                     2,50 12,50

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    443,10 6,65

Ma d`obra............................................................... 430,55

Altres...................................................................... 19,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,70
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.08        m3  Repicat de la bases                                             

Repicat de base amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Repicament de les juntes de reblert dels blocs de pedra i també de la base de formigó i totx o, un cop s’han tret tots
els blocs de pedra que conformen els tres graons de la base de la creu i del material de reblert entre el material pe-
tri.

A010V050     3,200 h   Conserv ador-restaurador                                         27,00 86,40

A0150000     3,200 h   Manobre especialista                                            21,89 70,05

A0140000     6,000 h   Manobre                                                         21,17 127,02

C1101200     2,500 h   Compressor amb dos marterlls pneumàtics                         17,00 42,50

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    283,50 4,25

Ma d`obra............................................................... 325,97

Altres...................................................................... 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,22
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 MOVIMENTS DE TERRES                                             
K225-        m3  Adequació base fonamentació creu                                

Ex cav ació per a rebaix  en terreny  de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió per a preparació de base.

A010V050     0,800 h   Conserv ador-restaurador                                         27,00 21,60

A0150000     1,600 h   Manobre especialista                                            21,89 35,02

C1316100     0,400 h   Minicarregadora                                                 44,20 17,68

C133A0J0     1,600 h   Picó v ibrant amb placa de 30x 30 cm                              6,73 10,77

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    56,60 0,85

Ma d`obra............................................................... 56,62

Maquinaria .............................................................. 28,45

Altres...................................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,92

K222141C-    m3  Excavació dau formigó amb mitjans manuals                       

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans ma-
nuals o amb l'ús de petites eines i càrrega manual sobre contenidor.

A010V050     3,000 h   Conserv ador-restaurador                                         27,00 81,00

A0140000     15,000 h   Manobre                                                         21,17 317,55

C133A0J0     5,000 h   Picó v ibrant amb placa de 30x 30 cm                              6,73 33,65

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    398,60 5,98

Ma d`obra............................................................... 398,55

Maquinaria .............................................................. 33,65

Altres...................................................................... 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,18

K222142A-    m3  Excavació rasa instal·lacions                                   

Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarrega-
dora amb accessori retroex cav ador i càrrega mecànica sobre camió 

C13161E0     0,800 h   Minicarregadora                                                 47,60 38,08

Maquinaria .............................................................. 38,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

K225277A-    m3  Reblert rases instal·lacions                                    

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents de l'ex cav ació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90% del PM 

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         21,17 6,35

A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                            21,89 21,89

C1316100     0,060 h   Minicarregadora                                                 44,20 2,65

C133A0J0     1,000 h   Picó v ibrant amb placa de 30x 30 cm                              6,73 6,73

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    28,20 0,42

Ma d`obra............................................................... 28,24

Maquinaria .............................................................. 9,38

Altres...................................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,04
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 FONAMENTS                                                       
E31BXXX-     m3  Nucli estructura graons                                         

Encintat de maó conformant un semi-encofrat i reblert interior amb morter de calç i farciment de maó massís troce-
jat.

A010V050     1,900 h   Conserv ador-restaurador                                         27,00 51,30

A0121000     1,600 h   Oficial 1a                                                      27,85 44,56

A0140000     5,000 h   Manobre                                                         21,17 105,85

B0F15H52-    51,000 u   Maó massís d'elaboració mecànica i maó trocejat                 0,25 12,75

D0705A21     0,350 m3  Morter de calç i sorra                                          134,76 47,17

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    201,70 3,03

Ma d`obra............................................................... 209,37

Maquinaria .............................................................. 0,43

Materials................................................................. 38,96

Altres...................................................................... 15,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,66
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 RESTAURACIÓ                                                     
K4G1-01      m3  Muntatge d'element escultòric                                   

Muntatge d'element escultòric seguint el criteri arqueològic de la numeració del desmuntatge del 2005.
Reconstrucció de les peces d'unició de la creu amb el nus seguint la morfologia original.
Inclou restitució de barra d'acer inox idable entre base i columna i entre columna i creu.
Inclou reposició amb pedra natural dels blocs de pedra que conformen els tres esglaons del basament que han de-
saparegut o estan molt deteriorats per mala prax i. La pedra tindrà una semblança morfològica a l’original.

A0122000     32,000 H   Oficial 1a paleta                                               27,85 891,20

A010V050     8,000 h   Conserv ador-restaurador                                         27,00 216,00

A0140000     32,000 h   Manobre                                                         21,17 677,44

D0705A021    0,250 m3  Morter de calç i sorra                                          132,18 33,05

G4R12064-    3,650 kg  Barres Acer inox idable                                          5,14 18,76

K4G211B5-    0,220 m3  Reposició de pedra natural                                      744,54 163,80

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1.784,60 26,77

Ma d`obra............................................................... 1.872,70

Materials................................................................. 76,23

Altres...................................................................... 78,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.027,02

K4GRA2B-     m2  Restitució superficial                                          

Reintegració superficial amb restitució de v olum d'element de pedra amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5,
amb una proporció en v olum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l per a reconstrucció de pedra.
Criteri d'amidament: 50% superficie

A0121000     1,350 h   Oficial 1a                                                      27,85 37,60

A0140000     1,100 h   Manobre                                                         21,17 23,29

D0715A2B     0,320 m3  Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç NHL 3,5,1:4,formigonera 182,30 58,34

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    60,90 0,91

Ma d`obra............................................................... 67,89

Maquinaria .............................................................. 0,39

Materials................................................................. 45,42

Altres...................................................................... 6,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,14

K877S00T     m2  Segellat de junts d'elements de pedra                           

Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb morter de calç, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l.

A0122000     0,350 H   Oficial 1a paleta                                               27,85 9,75

A0140000     0,350 h   Manobre                                                         21,17 7,41

D071L6C1     0,006 m3  Morter mitx  de ciment blanc i calç                              325,35 1,95

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    17,20 0,26

Ma d`obra............................................................... 17,32

Maquinaria .............................................................. 0,01

Materials................................................................. 1,67

Altres...................................................................... 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,37

K878C160     m2  Neteja pedra amb raig de pressió en sec                         

Neteja de parament de pedra dels sobrants de morter de ciment i de "marmotix " o similar amb raig d'aire a pressió
en sec.

A0121000     0,150 h   Oficial 1a                                                      27,85 4,18

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         21,17 3,18

CA121410     0,150 h   Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pres 15,14 2,27

CZ174000     0,150 h   Equip de raig d'aire a pressió                                  2,78 0,42

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,40 0,11

Ma d`obra............................................................... 7,36

Materials................................................................. 2,69

Altres...................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS                                                  
FHM3JM02X    u   Projecte i documentació necessària per a la legalització        

Projecte o memòria i documentació necessària per a la legalització de la instal·lació d'il·luminació de monument ar-
quitectònic. Inclou 4 unitats de:
1.- Light Up Encastat en pav iment tipus:
Earth D=200 mm - Warm White
Òpitica Flood 26º Orientable 100 W 1450lm 3000K CRI 80 MacAdam
Step: 2 Color Acer
Orientació: rotació eix  v ertical.
Equip electrònic regulable. Control DALI
Dimensions (mm): D200x 177, - 3,40 kg
Material: Acer inox idable.
2.- Light Up Family  Caja d'encastament de material plàstic per a instal·lació en pav iment + tancament (color negre)
3.- Underscore InOut Conector de unión de 4 v ies IP68. Color a definir

3E1437130    4,000 u   Light Up Encastat en pav iment                                   566,15 2.264,60

3X2030040    4,000 u   Light Up Family  Caja d'encastament                              45,35 181,40

3X1890000    4,000 u   Underscore InOut Conector de unión de 4 v ies IP68.              44,49 177,96

Altres...................................................................... 2.623,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.623,96
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 ACABATS - PAVIMENTS                                             
FBB24201-    u   Placa informativa 45x45 cm                                      

Placa informativ a de 45x 45 d'acer galv anitzat pintat o alumini decorat v itrificat disseny  i composició a definir amb
actualització de codi QR, fix ada al pav iment.

A013M000     0,700 h   Ajudant muntador                                                23,85 16,70

A012M000     0,700 h   Oficial 1a muntador                                             27,85 19,50

BBM1AHA4-    1,000 u   Placa informativ a 45x 45 o similar                               125,00 125,00

Ma d`obra............................................................... 36,20

Altres...................................................................... 125,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,20

NETEJA       pa  Neteja i adequació de l'entron                                  

Neteja i adequació de l'entron

A0140000     2,000 h   Manobre                                                         21,17 42,34

A010V000     1,000 h   Tècnic de neteja                                                18,00 18,00

A017Y000     1,000 h   Peó especialitzat en neteja                                     15,00 15,00

A010P200     0,500 h   Tècnic jardiner                                                 18,00 9,00

A011P000     0,500 h   Encarregat jardiner                                             22,00 11,00

NET-AUXI     1,000 pa  Material de suport treballs adequació entron                    250,00 250,00

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    95,30 1,43

Ma d`obra............................................................... 95,34

Altres...................................................................... 251,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,77
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I  D'IMPLANTACIÓ                                 
TPI01        pa  Treballs d'implantació                                          2.202,87

Treballs d'implantació delimitació àmbit d'actuació amb tanca de planxa nervada.

DOS MIL DOS-CENTS DOS  EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

ESTUDI       pa  Estudi analític                                                 550,00

Estudi analític prev i per determinar el tipus de pedra utilitzada.

CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS

K1213251     ut  Muntatge i desmuntatge de bastida                               7,41

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçà-
ria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
(P - 3)

SET  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

K1215250     ut  Amortització diària de bastida                                  0,09

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats.

ZERO  EUROS amb NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 DESMUNTATGES INICIALS                                           
K878U1X1     u   Neteja numeració existent                                       2,50

Neteja de la numeraciò ex istent en els diferents elements de pedra amb aplicació de producte de
tipus acetona ´´CTS´´ en succesives passades fins elimació de la numeració.

DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.02        m3  Desmuntatge, numeració, neteja i protecció de la creu           3.187,89

Desmuntatge de la creu de coronació, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, nete-
ja i aplec del materials per a la seva reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars
necessàris. Inclou tall del cilndre per la meitat, protecció de la creu i transport de la mateixa a ta-
ller per a repicat manual i restauració.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

TRES MIL CENT VUITANTA-SET  EUROS amb
VUITANTA-NOU CÈNTIMS

02.04        u   Extracció de la barra que uneix creu amb nus                    140,00

Extracció de la barra que uneix  creu de coronament amb peça afegida i aquesta amb el fust amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà.
Inclou eliminació de restes de resina epoxídica.

CENT QUARANTA  EUROS

02.05        m3  Desmuntatge [...] i protecció unitaria del nus i columa         2.205,21

Desmuntatge del nus i columna, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del materials per a la seva reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars ne-
cessàris. Inclou protecció d'elements. L'aplec es realitzarà sobre geotextil i/o fustes ev itant la de-
gradació del pav iment i protegint l'element desmuntat.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

DOS MIL DOS-CENTS CINC  EUROS amb VINT-I-UN
CÈNTIMS

02.06        u   Extracció de la barra que uneix columna amb base                160,00

Extracció de la barra que uneix  columna amb la seva base amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà. Inclou eliminació de restes de
resina epoxídica.

CENT SEIXANTA  EUROS

02.07        m3  Desmuntatge del graonatge de la base                            449,70

Desmuntatge de peces de carreus que conformen la base, fet per restaurador, amb mitjans ma-
nuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS

02.08        m3  Repicat de la bases                                             330,22

Repicat de base amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Repicament de les juntes de reblert dels blocs de pedra i també de la base de formigó i totxo, un
cop s’han tret tots els blocs de pedra que conformen els tres graons de la base de la creu i del
material de reblert entre el material petri.

TRES-CENTS TRENTA  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 MOVIMENTS DE TERRES                                             
K225-        m3  Adequació base fonamentació creu                                85,92

Excavació per a rebaix  en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió per a preparació de base.

VUITANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

K222141C-    m3  Excavació dau formigó amb mitjans manuals                       438,18

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals o amb l'ús de petites eines i càrrega manual sobre contenidor.

QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

K222142A-    m3  Excavació rasa instal·lacions                                   38,08

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió 

TRENTA-VUIT  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

K225277A-    m3  Reblert rases instal·lacions                                    38,04

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents de l'excavació, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90%  del PM 

TRENTA-VUIT  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04 FONAMENTS                                                       
KHM-01XX     u   Formació de base fonamentació                                   280,00

Formació de base de fonamentació sobre terreny prev iament preparat. Inclou formigó en massa
de la base, formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat manualment armat. Partida completament acabada per rebre
el nucli dels graons d'escala.

DOS-CENTS VUITANTA  EUROS

E31BXXX-     m3  Nucli estructura graons                                         264,66

Encintat de maó conformant un semi-encofrat i reblert interior amb morter de calç i farciment de
maó massís trocejat.

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 05 RESTAURACIÓ                                                     
K4G1-01      m3  Muntatge d'element escultòric                                   2.027,02

Muntatge d'element escultòric seguint el criteri arqueològic de la numeració del desmuntatge del
2005.
Reconstrucció de les peces d'unició de la creu amb el nus seguint la morfologia original.
Inclou restitució de barra d'acer inox idable entre base i columna i entre columna i creu.
Inclou reposició amb pedra natural dels blocs de pedra que conformen els tres esglaons del basa-
ment que han desaparegut o estan molt deteriorats per mala prax i. La pedra tindrà una semblança
morfològica a l’original.

DOS MIL VINT-I-SET  EUROS amb DOS CÈNTIMS

E4LM1A10     u   Aplomat i estabilització de Creu de Terme                       450,00

Aplomat i estabilització amb fixació mitjançant un encolat i farcit de la columna de la Creu de Ter-
me amb l'encontre amb la basa segons el següent procés d'intervenció:
1) Apuntalament prov isional de columna amb ajuda de puntals metàl.lics fins assolir l'aplomat
adient.
2) Neteja de l'encontre de la peça nº 64 i la columna amb bufador.
3) Neteja del sobrant de producte en el perímetre aplicat
4) Retirada dels puntals prov isionals transcorregut un temps aprox imat variable de 2 a 3 hores.

QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

K4GRA2B-     m2  Restitució superficial                                          120,14

Reintegració superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter de calç hidràulica
natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l per
a reconstrucció de pedra.
Criteri d'amidament: 50%  superficie

CENT VINT  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

K877S00T     m2  Segellat de junts d'elements de pedra                           19,37

Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb mor-
ter de calç, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

DINOU  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

K878C160     m2  Neteja pedra amb raig de pressió en sec                         10,16

Neteja de parament de pedra dels sobrants de morter de ciment i de "marmotix" o similar amb
raig d'aire a pressió en sec.

DEU  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

K1BPGP30     u   Projecte de restauració                                         1.800,00

Projecte de restauració consistent en la elaboració d'una memòria prev ia i una memòria final de la
intervenció amb documentació gràfica, fotogràfica i plasmació del procès d'intervenció, productes
utilitzats i consideracions finals.

MIL VUIT-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS                                                  
PA-REP       pa  Partida actuacions en serveis existents                         350,00

Partida alçada a justificar en intervencions en serveis ex istents per enllaç connexió d'il·luminació,
reparacions d'obra civ il, i altres desperfectes que es realitzin en la realització de les obres.

TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS

FHM3JM02X    u   Projecte i documentació necessària per a la legalització        2.623,96

Projecte o memòria i documentació necessària per a la legalització de la instal·lació d'il·luminació
de monument arquitectònic. Inclou 4 unitats de:
1.- Light Up Encastat en pav iment tipus:
Earth D=200 mm - Warm White
Òpitica Flood 26º Orientable 100 W 1450lm 3000K CRI 80 MacAdam
Step: 2 Color Acer
Orientació: rotació eix  vertical.
Equip electrònic regulable. Control DALI
Dimensions (mm): D200x177, - 3,40 kg
Material: Acer inox idable.
2.- Light Up Family  Caja d'encastament de material plàstic per a instal·lació en pav iment + tanca-
ment (color negre)
3.- Underscore InOut Conector de unión de 4 v ies IP68. Color a definir

DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS

AL01         u   Ajudes paleta a electricitat                                    250,00

Ajuda de qualsevol treball de paleta, per a la correcta execució de les instal·lacions d'electricitat,
i/percentatge estimat per a petit material i mitjans aux iliars.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 ACABATS - PAVIMENTS                                             
FBB24201-    u   Placa informativa 45x45 cm                                      161,20

Placa informativa de 45x45 d'acer galvanitzat pintat o alumini decorat v itrificat disseny i composi-
ció a definir amb actualització de codi QR, fixada al pav iment.

CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

SAULO01      pa  Adequació paviment de sauló                                     2.690,00

Adequació de pav iment de sauló en zona perimetral actuació, rases i zones que puguin veure
afectades, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM.
Partida definida per una reposició de fins a 50 m2.

DOS MIL SIS-CENTS NORANTA  EUROS

NETEJA       pa  Neteja i adequació de l'entron                                  346,77

Neteja i adequació de l'entron

TRES-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 CONTROL DE QUALITAT                                             
CQ           pa  Partida alçada de control de qualitat                           250,00

Control de qualitat de materials a determinar per la direcció facultativa.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
GTA020       u   Transport de terres a abocador                                  80,00

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex-
terna a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km.
Contenidor de 5 m3. Amidament entre 5-10 m3
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el v iatge d'anada, la
descàrrega i el v iatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

VUITANTA  EUROS

GTB020       m3  Cànon d'abocament de terres                                     9,00

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorit-
zació o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.
Contenidor de 5 m3. Amidament entre 5-10 m3

NOU  EUROS

GRA020       u   Transport de residus inerts                                     65,00

Transport amb camió de residus inertes, produïts en obres de construcció i/o demolició, a aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. Contenidor de màx.
3,5 m3. Amidament entre 2-3 m3. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el v iatge d'anada, la descàrrega i el v iatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.

SEIXANTA-CINC  EUROS

GRB020       u   Cànon d'abocament de residus inerts                             25,00

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes, produïts a obres de construcció i/o demoli-
ció, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició exter-
na a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.

VINT-I-CINC  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               
SS           pa  Partida alçada de Seguretat i Salut                             600,00

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. Inclou: Instal.lacions prov i-
sionals d'obra, instal.lacions generals, senyalitzacions i balisament, proteccions indiv iduals i
col.lectives, medicina preventiva i primers aux ilis, formació i reunions d'obligat compliment.
Tancament àmbit d'actuació i bastida no inclòs.
Corresponent => 2%  del PEM del projecte
(Definit a Estudi Bàsic de Seguretat i Salut inclos en el projecte executiu)

SIS-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I  D'IMPLANTACIÓ                                 
TPI01        pa  Treballs d'implantació                                          

Treballs d'implantació delimitació àmbit d'actuació amb tanca de planxa nervada.

Ma d'obra...................................................... 730,13

Materials........................................................ 1.472,74

TOTAL PARTIDA........................................... 2.202,87

ESTUDI       pa  Estudi analític                                                 

Estudi analític prev i per determinar el tipus de pedra utilitzada.

TOTAL PARTIDA........................................... 550,00

K1213251     ut  Muntatge i desmuntatge de bastida                               

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçà-
ria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara ex terior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
(P - 3)

Ma d'obra...................................................... 6,05

Maquinaria..................................................... 1,27

Materials........................................................ 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 7,41

K1215250     ut  Amortització diària de bastida                                  

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,09

30 de nov iembre de 2020  Pàgina 1



QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 02 DESMUNTATGES INICIALS                                           
K878U1X1     u   Neteja numeració existent                                       

Neteja de la numeraciò ex istent en els diferents elements de pedra amb aplicació de producte de
tipus acetona ´´CTS´´ en succesives passades fins elimació de la numeració.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50

02.02        m3  Desmuntatge, numeració, neteja i protecció de la creu           

Desmuntatge de la creu de coronació, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, nete-
ja i aplec del materials per a la seva reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars
necessàris. Inclou tall del cilndre per la meitat, protecció de la creu i transport de la mateixa a ta-
ller per a repicat manual i restauració.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

Ma d'obra...................................................... 2.056,56

Maquinaria..................................................... 450,48

Materials........................................................ 680,85

TOTAL PARTIDA........................................... 3.187,89

02.04        u   Extracció de la barra que uneix creu amb nus                    

Extracció de la barra que uneix  creu de coronament amb peça afegida i aquesta amb el fust amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà.
Inclou eliminació de restes de resina epoxídica.

TOTAL PARTIDA........................................... 140,00

02.05        m3  Desmuntatge [...] i protecció unitaria del nus i columa         

Desmuntatge del nus i columna, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del materials per a la seva reutilització. Grau de dificultat mitjà amb els mitjans aux iliars ne-
cessàris. Inclou protecció d'elements. L'aplec es realitzarà sobre geotextil i/o fustes ev itant la de-
gradació del pav iment i protegint l'element desmuntat.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

Ma d'obra...................................................... 1.495,10

Maquinaria..................................................... 675,00

Materials........................................................ 35,11

TOTAL PARTIDA........................................... 2.205,21

02.06        u   Extracció de la barra que uneix columna amb base                

Extracció de la barra que uneix  columna amb la seva base amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà. Inclou eliminació de restes de
resina epoxídica.

TOTAL PARTIDA........................................... 160,00

02.07        m3  Desmuntatge del graonatge de la base                            

Desmuntatge de peces de carreus que conformen la base, fet per restaurador, amb mitjans ma-
nuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà.
Inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de restes de residus.

Ma d'obra...................................................... 430,55

Materials........................................................ 19,15

TOTAL PARTIDA........................................... 449,70

02.08        m3  Repicat de la bases                                             

Repicat de base amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Repicament de les juntes de reblert dels blocs de pedra i també de la base de formigó i totxo, un
cop s’han tret tots els blocs de pedra que conformen els tres graons de la base de la creu i del
material de reblert entre el material petri.

Ma d'obra...................................................... 325,97

Materials........................................................ 4,25

TOTAL PARTIDA........................................... 330,22
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 03 MOVIMENTS DE TERRES                                             
K225-        m3  Adequació base fonamentació creu                                

Excavació per a rebaix  en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió per a preparació de base.

Ma d'obra...................................................... 56,62

Maquinaria..................................................... 28,45

Materials........................................................ 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 85,92

K222141C-    m3  Excavació dau formigó amb mitjans manuals                       

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals o amb l'ús de petites eines i càrrega manual sobre contenidor.

Ma d'obra...................................................... 398,55

Maquinaria..................................................... 33,65

Materials........................................................ 5,98

TOTAL PARTIDA........................................... 438,18

K222142A-    m3  Excavació rasa instal·lacions                                   

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió 

Maquinaria..................................................... 38,08

TOTAL PARTIDA........................................... 38,08

K225277A-    m3  Reblert rases instal·lacions                                    

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades procedents de l'excavació, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90%  del PM 

Ma d'obra...................................................... 28,24

Maquinaria..................................................... 9,38

Materials........................................................ 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 38,04
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 04 FONAMENTS                                                       
KHM-01XX     u   Formació de base fonamentació                                   

Formació de base de fonamentació sobre terreny prev iament preparat. Inclou formigó en massa
de la base, formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat manualment armat. Partida completament acabada per rebre
el nucli dels graons d'escala.

TOTAL PARTIDA........................................... 280,00

E31BXXX-     m3  Nucli estructura graons                                         

Encintat de maó conformant un semi-encofrat i reblert interior amb morter de calç i farciment de
maó massís trocejat.

Ma d'obra...................................................... 209,37

Maquinaria..................................................... 0,43

Materials........................................................ 54,85

TOTAL PARTIDA........................................... 264,66

30 de nov iembre de 2020  Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 05 RESTAURACIÓ                                                     
K4G1-01      m3  Muntatge d'element escultòric                                   

Muntatge d'element escultòric seguint el criteri arqueològic de la numeració del desmuntatge del
2005.
Reconstrucció de les peces d'unició de la creu amb el nus seguint la morfologia original.
Inclou restitució de barra d'acer inox idable entre base i columna i entre columna i creu.
Inclou reposició amb pedra natural dels blocs de pedra que conformen els tres esglaons del basa-
ment que han desaparegut o estan molt deteriorats per mala prax i. La pedra tindrà una semblança
morfològica a l’original.

Ma d'obra...................................................... 1.872,70

Materials........................................................ 154,32

TOTAL PARTIDA........................................... 2.027,02

E4LM1A10     u   Aplomat i estabilització de Creu de Terme                       

Aplomat i estabilització amb fixació mitjançant un encolat i farcit de la columna de la Creu de Ter-
me amb l'encontre amb la basa segons el següent procés d'intervenció:
1) Apuntalament prov isional de columna amb ajuda de puntals metàl.lics fins assolir l'aplomat
adient.
2) Neteja de l'encontre de la peça nº 64 i la columna amb bufador.
3) Neteja del sobrant de producte en el perímetre aplicat
4) Retirada dels puntals prov isionals transcorregut un temps aprox imat variable de 2 a 3 hores.

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00

K4GRA2B-     m2  Restitució superficial                                          

Reintegració superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter de calç hidràulica
natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l per
a reconstrucció de pedra.
Criteri d'amidament: 50%  superficie

Ma d'obra...................................................... 67,89

Maquinaria..................................................... 0,39

Materials........................................................ 51,85

TOTAL PARTIDA........................................... 120,14

K877S00T     m2  Segellat de junts d'elements de pedra                           

Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb mor-
ter de calç, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Ma d'obra...................................................... 17,32

Maquinaria..................................................... 0,01

Materials........................................................ 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 19,37

K878C160     m2  Neteja pedra amb raig de pressió en sec                         

Neteja de parament de pedra dels sobrants de morter de ciment i de "marmotix" o similar amb
raig d'aire a pressió en sec.

Ma d'obra...................................................... 7,36

Materials........................................................ 2,80

TOTAL PARTIDA........................................... 10,16

K1BPGP30     u   Projecte de restauració                                         

Projecte de restauració consistent en la elaboració d'una memòria prev ia i una memòria final de la
intervenció amb documentació gràfica, fotogràfica i plasmació del procès d'intervenció, productes
utilitzats i consideracions finals.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.800,00
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS                                                  
PA-REP       pa  Partida actuacions en serveis existents                         

Partida alçada a justificar en intervencions en serveis ex istents per enllaç connexió d'il·luminació,
reparacions d'obra civ il, i altres desperfectes que es realitzin en la realització de les obres.

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00

FHM3JM02X    u   Projecte i documentació necessària per a la legalització        

Projecte o memòria i documentació necessària per a la legalització de la instal·lació d'il·luminació
de monument arquitectònic. Inclou 4 unitats de:
1.- Light Up Encastat en pav iment tipus:
Earth D=200 mm - Warm White
Òpitica Flood 26º Orientable 100 W 1450lm 3000K CRI 80 MacAdam
Step: 2 Color Acer
Orientació: rotació eix  vertical.
Equip electrònic regulable. Control DALI
Dimensions (mm): D200x177, - 3,40 kg
Material: Acer inox idable.
2.- Light Up Family  Caja d'encastament de material plàstic per a instal·lació en pav iment + tanca-
ment (color negre)
3.- Underscore InOut Conector de unión de 4 v ies IP68. Color a definir

Materials........................................................ 2.623,96

TOTAL PARTIDA........................................... 2.623,96

AL01         u   Ajudes paleta a electricitat                                    

Ajuda de qualsevol treball de paleta, per a la correcta execució de les instal·lacions d'electricitat,
i/percentatge estimat per a petit material i mitjans aux iliars.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 07 ACABATS - PAVIMENTS                                             
FBB24201-    u   Placa informativa 45x45 cm                                      

Placa informativa de 45x45 d'acer galvanitzat pintat o alumini decorat v itrificat disseny i composi-
ció a definir amb actualització de codi QR, fixada al pav iment.

Ma d'obra...................................................... 36,20

Materials........................................................ 125,00

TOTAL PARTIDA........................................... 161,20

SAULO01      pa  Adequació paviment de sauló                                     

Adequació de pav iment de sauló en zona perimetral actuació, rases i zones que puguin veure
afectades, amb estesa i piconatge del material al 95 %  del PM.
Partida definida per una reposició de fins a 50 m2.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.690,00

NETEJA       pa  Neteja i adequació de l'entron                                  

Neteja i adequació de l'entron

Ma d'obra...................................................... 95,34

Materials........................................................ 251,43

TOTAL PARTIDA........................................... 346,77
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 08 CONTROL DE QUALITAT                                             
CQ           pa  Partida alçada de control de qualitat                           

Control de qualitat de materials a determinar per la direcció facultativa.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 09 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
GTA020       u   Transport de terres a abocador                                  

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex-
terna a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km.
Contenidor de 5 m3. Amidament entre 5-10 m3
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el v iatge d'anada, la
descàrrega i el v iatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 80,00

GTB020       m3  Cànon d'abocament de terres                                     

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorit-
zació o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.
Contenidor de 5 m3. Amidament entre 5-10 m3

TOTAL PARTIDA........................................... 9,00

GRA020       u   Transport de residus inerts                                     

Transport amb camió de residus inertes, produïts en obres de construcció i/o demolició, a aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. Contenidor de màx.
3,5 m3. Amidament entre 2-3 m3. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el v iatge d'anada, la descàrrega i el v iatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 65,00

GRB020       u   Cànon d'abocament de residus inerts                             

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes, produïts a obres de construcció i/o demoli-
ció, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició exter-
na a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               
SS           pa  Partida alçada de Seguretat i Salut                             

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. Inclou: Instal.lacions prov i-
sionals d'obra, instal.lacions generals, senyalitzacions i balisament, proteccions indiv iduals i
col.lectives, medicina preventiva i primers aux ilis, formació i reunions d'obligat compliment.
Tancament àmbit d'actuació i bastida no inclòs.
Corresponent => 2%  del PEM del projecte
(Definit a Estudi Bàsic de Seguretat i Salut inclos en el projecte executiu)

TOTAL PARTIDA........................................... 600,00
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PARTIDES ORDENADES PER CÓDIGO (Pres)
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT % % AC.

02.02        0,04 m3  Desmuntatge, numeració, neteja i protecció de la creu           3.187,89 127,52 0,45 0,45

02.04        1,00 u   Ex tracció de la barra que uneix  creu amb nus                    140,00 140,00 0,49 0,94

02.05        0,13 m3  Desmuntatge [...] i protecció unitaria del nus i columa         2.205,21 286,68 1,01 1,96

02.06        1,00 u   Ex tracció de la barra que uneix  columna amb base                160,00 160,00 0,56 2,52

02.07        4,27 m3  Desmuntatge del graonatge de la base                            449,70 1.920,22 6,78 9,30

02.08        4,27 m3  Repicat de la bases                                             330,22 1.410,04 4,98 14,28

3E1437130    4,00 u   Light Up Encastat en pav iment                                   566,15 2.264,60 7,99 22,27

3X1890000    4,00 u   Underscore InOut Conector de unión de 4 v ies IP68.              44,49 177,96 0,63 22,90

3X2030040    4,00 u   Light Up Family  Caja d'encastament                              45,35 181,40 0,64 23,54

ACO-1        22,00 pa  Part propocional de fusta                                       1,00 22,00 0,08 23,62

ACO-2        22,00 m2  Geotex til protector                                             1,50 33,00 0,12 23,74

ACOPI        22,00 m2  Geotèx til / suport de fusta                                     2,50 55,00 0,19 23,93

AL01         1,00 u   Ajudes paleta a electricitat                                    250,00 250,00 0,88 24,81

B0818110     19,62 kg  Colorant en pols per a morter                                   3,45 67,69 0,24 25,05

B0F15H52-    85,17 u   Maó massís d'elaboració mecànica i maó trocejat                 0,25 21,29 0,08 25,13

B1Z0300C     0,83     Formigó base                                                    59,55 49,13 0,17 25,30

B4R12061     13,14 kg  Acer inox idable barra                                           4,65 61,10 0,22 25,52

B64M2201     110,00     Planx a d'acer galv anitzat                                       7,53 828,30 2,92 28,44

B64X1112     1,00     Porta peatonal planza preformada                                85,00 85,00 0,30 28,74

B64Z1512     1,00     Porta de planx a preformada d'acer galv anitzat                   256,65 256,65 0,91 29,65

B64Z2A00     18,70     Pal de tub d'acer galv anitzat                                   13,00 243,10 0,86 30,51

BBM1AHA4-    1,00 u   Placa informativ a 45x 45 o similar                               125,00 125,00 0,44 30,95

CQ           1,00 pa  Partida alçada de control de qualitat                           250,00 250,00 0,88 31,83

D0705A021    0,90 m3  Morter de calç i sorra                                          132,18 118,96 0,42 32,25

D0705A21     0,58 m3  Morter de calç i sorra                                          134,76 78,77 0,28 32,53

D0715A2B     3,78 m3  Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç NHL 3,5,1:4,formigonera 182,30 689,53 2,43 34,96

D071L6C1     0,14 m3  Morter mitx  de ciment blanc i calç                              325,35 46,15 0,16 35,12

E31BXXX-     1,67 m3  Nucli estructura graons                                         264,66 441,98 1,56 36,68

E4LM1A10     1,00 u   Aplomat i estabilització de Creu de Terme                       450,00 450,00 1,59 38,27

ESTUDI       1,00 pa  Estudi analític                                                 550,00 550,00 1,94 40,22

FBB24201-    1,00 u   Placa informativ a 45x 45 cm                                      161,20 161,20 0,57 40,78

FHM3JM02X    1,00 u   Projecte i documentació necessària per a la legalització        2.623,96 2.623,96 9,26 50,05

G4R12064-    13,14 kg  Barres Acer inox idable                                          5,14 67,54 0,24 50,29

GRA020       1,00 u   Transport de residus inerts                                     65,00 65,00 0,23 50,52

GRB020       1,00 u   Cànon d'abocament de residus inerts                             25,00 25,00 0,09 50,60

GTA020       2,00 u   Transport de terres a abocador                                  80,00 160,00 0,56 51,17

GTB020       2,00 m3  Cànon d'abocament de terres                                     9,00 18,00 0,06 51,23

H6452131     55,00 m   Tancament de planx a d'acer                                      32,80 1.804,00 6,37 57,60

H64Z1111     1,00 u   Porta peatonal                                                  104,90 104,90 0,37 57,97

H64Z1511     1,00 u   Porta 5m d'amplada                                              293,97 293,97 1,04 59,01

K1213251     30,95 ut  Muntatge i desmuntatge de bastida                               7,41 229,34 0,81 59,82

K1215250     1.860,00 ut  Amortització diària de bastida                                  0,09 167,40 0,59 60,41

K1BPGP30     1,00 u   Projecte de restauració                                         1.800,00 1.800,00 6,35 66,77

K211Z2760-   0,02 m   Tall amb dics                                                   8,98 0,14 0,00 66,77

K222141C-    0,40 m3  Ex cav ació dau formigó amb mitjans manuals                       438,18 175,27 0,62 67,38

K222142A-    9,60 m3  Ex cav ació rasa instal·lacions                                   38,08 365,57 1,29 68,68

K225-        2,55 m3  Adequació base fonamentació creu                                85,92 219,10 0,77 69,45

K225277A-    7,20 m3  Reblert rases instal·lacions                                    38,04 273,89 0,97 70,42

K4G1-01      3,60 m3  Muntatge d'element escultòric                                   2.027,02 7.297,27 25,76 96,18

K4G211B5-    0,79 m3  Reposició de pedra natural                                      744,54 589,68 2,08 98,26

K4GRA2B-     11,82 m2  Restitució superficial                                          120,14 1.420,05 5,01 103,27

K877S00T     23,64 m2  Segellat de junts d'elements de pedra                           19,37 457,91 1,62 104,89

K878C160     23,64 m2  Neteja pedra amb raig de pressió en sec                         10,16 240,18 0,85 105,74

K878U1X1     68,00 u   Neteja numeració ex istent                                       2,50 170,00 0,60 106,34

KHM-01XX     1,00 u   Formació de base fonamentació                                   280,00 280,00 0,99 107,33

NET-AUXI     1,00 pa  Material de suport treballs adequació entron                    250,00 250,00 0,88 108,21

NETEJA       1,00 pa  Neteja i adequació de l'entron                                  346,77 346,77 1,22 109,43

PA-REP       1,00 pa  Partida actuacions en serv eis ex istents                         350,00 350,00 1,24 110,67

SAULO01      1,00 pa  Adequació pav iment de sauló                                     2.690,00 2.690,00 9,50 120,17

SS           1,00 pa  Partida alçada de Seguretat i Salut                             600,00 600,00 2,12 122,28
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PARTIDES ORDENADES PER CÓDIGO (Pres)
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT % % AC.

TPI01        1,00 pa  Treballs d'implantació                                          2.202,87 2.202,87 7,78 130,06

TRA-INT      0,04 pa  Transport i interv enció en creu                                 650,00 26,00 0,09 130,15
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PARTIDES ORDENADES PER IMPORT (Pres)
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT % % AC.

K4G1-01      3,60 m3  Muntatge d'element escultòric                                   2.027,02 7.297,27 25,76 25,76

SAULO01      1,00 pa  Adequació pav iment de sauló                                     2.690,00 2.690,00 9,50 35,26

FHM3JM02X    1,00 u   Projecte i documentació necessària per a la legalització        2.623,96 2.623,96 9,26 44,52

3E1437130    4,00 u   Light Up Encastat en pav iment                                   566,15 2.264,60 7,99 52,52

TPI01        1,00 pa  Treballs d'implantació                                          2.202,87 2.202,87 7,78 60,30

02.07        4,27 m3  Desmuntatge del graonatge de la base                            449,70 1.920,22 6,78 67,07

H6452131     55,00 m   Tancament de planx a d'acer                                      32,80 1.804,00 6,37 73,44

K1BPGP30     1,00 u   Projecte de restauració                                         1.800,00 1.800,00 6,35 79,80

K4GRA2B-     11,82 m2  Restitució superficial                                          120,14 1.420,05 5,01 84,81

02.08        4,27 m3  Repicat de la bases                                             330,22 1.410,04 4,98 89,79

B64M2201     110,00     Planx a d'acer galv anitzat                                       7,53 828,30 2,92 92,71

D0715A2B     3,78 m3  Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç NHL 3,5,1:4,formigonera 182,30 689,53 2,43 95,15

SS           1,00 pa  Partida alçada de Seguretat i Salut                             600,00 600,00 2,12 97,27

K4G211B5-    0,79 m3  Reposició de pedra natural                                      744,54 589,68 2,08 99,35

ESTUDI       1,00 pa  Estudi analític                                                 550,00 550,00 1,94 101,29

K877S00T     23,64 m2  Segellat de junts d'elements de pedra                           19,37 457,91 1,62 102,91

E4LM1A10     1,00 u   Aplomat i estabilització de Creu de Terme                       450,00 450,00 1,59 104,49

E31BXXX-     1,67 m3  Nucli estructura graons                                         264,66 441,98 1,56 106,06

K222142A-    9,60 m3  Ex cav ació rasa instal·lacions                                   38,08 365,57 1,29 107,35

PA-REP       1,00 pa  Partida actuacions en serv eis ex istents                         350,00 350,00 1,24 108,58

NETEJA       1,00 pa  Neteja i adequació de l'entron                                  346,77 346,77 1,22 109,81

H64Z1511     1,00 u   Porta 5m d'amplada                                              293,97 293,97 1,04 110,84

02.05        0,13 m3  Desmuntatge [...] i protecció unitaria del nus i columa         2.205,21 286,68 1,01 111,86

KHM-01XX     1,00 u   Formació de base fonamentació                                   280,00 280,00 0,99 112,84

K225277A-    7,20 m3  Reblert rases instal·lacions                                    38,04 273,89 0,97 113,81

B64Z1512     1,00     Porta de planx a preformada d'acer galv anitzat                   256,65 256,65 0,91 114,72

NET-AUXI     1,00 pa  Material de suport treballs adequació entron                    250,00 250,00 0,88 115,60

CQ           1,00 pa  Partida alçada de control de qualitat                           250,00 250,00 0,88 116,48

AL01         1,00 u   Ajudes paleta a electricitat                                    250,00 250,00 0,88 117,37

B64Z2A00     18,70     Pal de tub d'acer galv anitzat                                   13,00 243,10 0,86 118,22

K878C160     23,64 m2  Neteja pedra amb raig de pressió en sec                         10,16 240,18 0,85 119,07

K1213251     30,95 ut  Muntatge i desmuntatge de bastida                               7,41 229,34 0,81 119,88

K225-        2,55 m3  Adequació base fonamentació creu                                85,92 219,10 0,77 120,65

3X2030040    4,00 u   Light Up Family  Caja d'encastament                              45,35 181,40 0,64 121,29

3X1890000    4,00 u   Underscore InOut Conector de unión de 4 v ies IP68.              44,49 177,96 0,63 121,92

K222141C-    0,40 m3  Ex cav ació dau formigó amb mitjans manuals                       438,18 175,27 0,62 122,54

K878U1X1     68,00 u   Neteja numeració ex istent                                       2,50 170,00 0,60 123,14

K1215250     1.860,00 ut  Amortització diària de bastida                                  0,09 167,40 0,59 123,73

FBB24201-    1,00 u   Placa informativ a 45x 45 cm                                      161,20 161,20 0,57 124,30

02.06        1,00 u   Ex tracció de la barra que uneix  columna amb base                160,00 160,00 0,56 124,87

GTA020       2,00 u   Transport de terres a abocador                                  80,00 160,00 0,56 125,43

02.04        1,00 u   Ex tracció de la barra que uneix  creu amb nus                    140,00 140,00 0,49 125,93

02.02        0,04 m3  Desmuntatge, numeració, neteja i protecció de la creu           3.187,89 127,52 0,45 126,38

BBM1AHA4-    1,00 u   Placa informativ a 45x 45 o similar                               125,00 125,00 0,44 126,82

D0705A021    0,90 m3  Morter de calç i sorra                                          132,18 118,96 0,42 127,24

H64Z1111     1,00 u   Porta peatonal                                                  104,90 104,90 0,37 127,61

B64X1112     1,00     Porta peatonal planza preformada                                85,00 85,00 0,30 127,91

D0705A21     0,58 m3  Morter de calç i sorra                                          134,76 78,77 0,28 128,19

B0818110     19,62 kg  Colorant en pols per a morter                                   3,45 67,69 0,24 128,43

G4R12064-    13,14 kg  Barres Acer inox idable                                          5,14 67,54 0,24 128,66

GRA020       1,00 u   Transport de residus inerts                                     65,00 65,00 0,23 128,89

B4R12061     13,14 kg  Acer inox idable barra                                           4,65 61,10 0,22 129,11

ACOPI        22,00 m2  Geotèx til / suport de fusta                                     2,50 55,00 0,19 129,30

B1Z0300C     0,83     Formigó base                                                    59,55 49,13 0,17 129,48

D071L6C1     0,14 m3  Morter mitx  de ciment blanc i calç                              325,35 46,15 0,16 129,64

ACO-2        22,00 m2  Geotex til protector                                             1,50 33,00 0,12 129,76

TRA-INT      0,04 pa  Transport i interv enció en creu                                 650,00 26,00 0,09 129,85

GRB020       1,00 u   Cànon d'abocament de residus inerts                             25,00 25,00 0,09 129,94

ACO-1        22,00 pa  Part propocional de fusta                                       1,00 22,00 0,08 130,01
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PARTIDES ORDENADES PER IMPORT (Pres)
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT % % AC.

B0F15H52-    85,17 u   Maó massís d'elaboració mecànica i maó trocejat                 0,25 21,29 0,08 130,09

GTB020       2,00 m3  Cànon d'abocament de terres                                     9,00 18,00 0,06 130,15

K211Z2760-   0,02 m   Tall amb dics                                                   8,98 0,14 0,00 130,15
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %

01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ.......................................................................................................... 3.149,61 11,12

02 DESMUNTATGES INICIALS.......................................................................................................................... 4.214,46 14,88

03 MOVIMENTS DE TERRES............................................................................................................................. 1.033,83 3,65

04 FONAMENTS............................................................................................................................................... 721,98 2,55

05 RESTAURACIÓ............................................................................................................................................ 11.665,41 41,18

06 INSTAL·LACIONS........................................................................................................................................ 3.223,96 11,38

07 ACABATS - PAVIMENTS.............................................................................................................................. 3.197,97 11,29

08 CONTROL DE QUALITAT............................................................................................................................. 250,00 0,88

09 GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................... 268,00 0,95

10 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 600,00 2,12

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 28.325,22

13,00% Despeses Generals....................... 3.682,28

6,00% Benefici industrial.......................... 1.699,51

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.381,79

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 33.707,01

21,00% I.V.A....................................................................... 7.078,47

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 40.785,48

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUARANTA MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

, a Nov embre 2020.

El promotor  -  
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ÚLTIM FULL

28.325,22

13,00% Despeses Generals.......................

6,00% Benefici industrial..........................

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  
3.682,28 
1.699,51

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.381,79

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (PEM + GG + BI) 33.707,01

21,00% I.V.A....................................................................... 7.078,47

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 40.785,48

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUARANTA MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

, a Nov embre 2020.

El promotor  -  
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V. Plec de Condicions
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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 ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc d’elements estructurals 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 REBLERTS I TERRAPLENS 
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SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Sabates aïllades 



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 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 ENDERROCS 

 

1 CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un 

edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 

obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari 

fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials 

i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o 

per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució 

es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els 

treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 

construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan 

l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per 

a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran 

massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 

mesures de seguretat respecte als confrontats. O per 

col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan 

l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 

materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi 

d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol 

altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les 

zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

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) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 

31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos 

con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. 

Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

 

 



 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell 

picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al 

procés constructiu: estructurals, de revestiments 

d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc 

d'elements específics, en demolicions manuals, element a 

element, i sempre en construccions que no presentin 

símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament 

que les seccions i l’estat físic dels elements 

d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. 

són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió 

que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, 

la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la 

resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la 

bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 

necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 

sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 

produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de 

poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues 

s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, 

a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es 

tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. 

Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de 

servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de 

muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a 

qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues 

per conèixer les característiques dels acers emprats, 

possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es 

tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports 

estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers 

o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament 

dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on 

el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que 

uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 

cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 

sempre per sistemes indeformables en el pla format pels 

suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant 

Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de 

ser enderrocades, o no immediatament, requisit 

imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus 

extrems; han de preveure's com a mínim quatre 

ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega 

màxima admissible per a les rodes quan aquestes 

s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 

metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 

marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per 

tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 

construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, 

emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució 

de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran 

projectats i construïts de manera que permetin un descens 

i desmuntatge progressius. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es 

reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: 

antiguitat, característiques de l’estructura inicial, 

variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les 

instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions 

confrontants, el seu estat de conservació i les seves 

mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com 

són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part 

dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que 

no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els 

vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, 

que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i 

en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin 

pogut albergar productes tòxics, químics o animals 

(portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies 

subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, 

telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels 

possibles dipòsits de combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció 

que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la 

construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a 

aquesta en les parts no enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en 

relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com 

amb terceres persones o edificis, entre les quals cal 

destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si 

són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 

protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants 

i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de 

protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la 

caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de 

l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels 

accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; 

Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i 

conductes de dimensions adequades, així com tremuges 

per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si 

existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; 

Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la 

creació de grans quantitats de pols; No s’han de 

sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 

enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb 

baranes; Adopció de mesures de protecció personal, 

dotant els operaris del preceptiu i específic material de 

seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan 

mecànics com manuals, reuneixen les condicions de 

quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, 

d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de 

l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, 

s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part 

d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant 

aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, 

com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la 



màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, 

s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi 

de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per 

mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb 

això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici 

o d'algun element estructural. En el cas de demolició o

retirada de materials que continguin amiant i prèviament a

l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la

haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan

tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el

continguin han de se retirats abans de començar les

operacions de demolició.

Fases d’execució

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre

invers al seguit en la seva fase de construcció. Es

descendirà planta a planta començant per la coberta,

alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte

indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que

graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest.

En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els

forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ,

tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc

s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra

tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests

hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran

els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i

s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels

quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran

objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans

d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el

temps possible les traves existents, introduint-ne de nous,

en la seva absència, quan resultin necessaris. En

estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc

d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i

transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran

elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin

o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar

incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible

efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels

quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com

vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers.

El trencament de qualsevol element suposa que els trossos

resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o

enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti

manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo

suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es

produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin

afectar a la seguretat i resistència dels forjats o

plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que

es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament

del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els

mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens

sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements

que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta

baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,

sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de

la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà

sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal 

d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es 

protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 

s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de 

treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de 

flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 

de fusta o en aquells que existeixi abundància de material 

combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 

manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, 

elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions 

haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin 

exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 

arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan 

s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es 

protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es 

traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 

descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles 

d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 

atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran 

d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici 

que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els 

treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 

estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en 

jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en 

els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; 

també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 

representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents 

mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs 

es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 

transport manual amb sacs o carretó fins al lloc 

d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes 

disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 

forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de 

longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de 

manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. 

Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació 

contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 

plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària 

manejable per una sola persona; Llançant lliurement 

l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el 

terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 

x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la 

seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de 

l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, 

si s’escau, la documentació completa relativa als materials 

que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 

aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc 

assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la 

reutilització de materials, tota la runa resultant de 

l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador 

municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de 



 

Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de 

l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la 

càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 

mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega 

pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el 

seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i 

traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 

recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes 

d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres 

d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es 

realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control 

per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per 

planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que 

respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als 

murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de 

l’element, en referència a elements de clavegueró...  

  

1.1 Enderroc d’elements estructurals 

Treballs de demolició d’elements constructius amb funció 

estructural.  

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema 

enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els 

que els serveixen de contrapès.  

L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb 

estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la 

fusta o elements fàcilment combustibles. 

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, 

planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi 

sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones 

situades en la mateixa vertical ni en la proximitat 

d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de 

cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 

s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota 

les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en 

compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma 

general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar 

més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal 

desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament 

s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es 

recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament 

la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits 

abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les 

possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els 

tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que 

avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els 

bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta 

es desmuntaran els dorments, en general, abans 

d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un 

mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es 

tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en 

franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres 

respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin 

tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de 

les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que 

actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El 

tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà 

sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es 

trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es 

deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin 

una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc 

d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A 

mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es 

realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per 

l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: 

mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al 

personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una 

distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del 

mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment 

l'element i aplicant la força per sobre del centre de 

gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 

l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  

Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les 

empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o 

càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es 

començarà el seu enderroc per la clau, continuant 

simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 

en espiral per a les voltes a la catalana. 

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran 

enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta 

superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o 

apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a 

enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En 

bigues de formigó armat és convenient controlar, si és 

possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per 

tal d’evitar moments o torsions no previstes. 

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de 

forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva 

part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, 

etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, 

es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó 

armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després 

d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem 

caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. 

Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema 

anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre 

forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de 

bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 

tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de 

caure. 

Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, 

després d'haver suprimit tots els elements situats per 

sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements 

en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els 



trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos 

seran, en general, els primers elements a enderrocar, 

tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent 

sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran 

elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les 

càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es 

transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats 

en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la 

sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan 

existeixi material de farciment solidari amb el forjat 

s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de 

descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps 

per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones 

pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en 

contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a 

banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui 

semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. 

Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca 

sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre 

per tall en els extrems estant apuntalades o correctament 

suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els 

caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la 

bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar 

l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de 

ser tallats. 

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un 

sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a 

l'armadura principal de manera que els trossos resultants 

siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si 

l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà 

mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus 

suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a 

més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element 

abans de procedir al tall de les armadures. En suports 

continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o 

crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura 

de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 

Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en 

general, per requadres començant pel centre i seguint en 

espiral, deixant per al final les franges que uneixen els 

àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran 

apuntalat els centres dels requadres contigus. 

Posteriorment es tallaran les franges que queden sense 

tallar i finalment els àbacs. 

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin 

formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la 

utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé 

mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora 

quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es 

troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) 

o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà

d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les

mesures específiques que s'indiquen en la normativa

vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant

al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si

l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor,

s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el

fonament.

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs 

d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en 

massa o armat amb missió estructural seran duts a terme 

per operaris especialitzats en el maneig dels equips 

perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 

quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de 

realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la 

D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme

el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització

de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol

mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser

prèviament autoritzat per la D.F.

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de

treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o

canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici

resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans

manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es

desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar

cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es

pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una

vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector

general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes,

reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es

desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es

va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a

l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar

units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap

element dels que es van utilitzar en la formació de

conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la

D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb

l'element constructiu en el que se situïn.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, 

necessàries per a l'execució de l'obra.  

1 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.

2 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. 

 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 

1.1.2 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. 

Vilafranca del Penedès, Novembre de 2020 

Els arquitectes

Mariona Genís Vinyals  Jordi Planelles Salvans 
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DC1. Planificació de l’obra 
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M M
1 Inici 0 dies

2 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 65 dies
3 Treballs previs i d'implantació 1 dia 1

4 Muntatge bastida 1 dia 3

5 Desmuntatge bastida i implantació 1 dia 4;23

6 DESMUNTATGES INICIALS 23 dies
7 Neteja numeració existent 1 dia 4

8 Desmuntatge i protecció de la creu 4 dies 4;7

9 Extracció barres i Desmuntatge columna, nus, base 6 dies 8

10 Desmuntatge del graonatge de la base 10 dies 9

11 Repicat de la bases de formigó 2 dies 10

12 MOVIMENTS DE TERRES 3 dies
13 Adequació base fonamentació creu 2 dies 11

14 Excavació rases instal·lacions 0,5 dies 13

15 Reblert rases instal·lacions 0,5 dies 14

16 FONAMENTS 1 dia
17 Capa de formigó de neteja + Formació dau 1 dia 13

18 RESTAURACIÓ 41 dies
19 Muntatge Element escultòric 20 dies 17

20 Aplomat i estabilització de Creu de Terme 10 dies 17FS+2 dies

21 Restitució superficial 10 dies 19

22 Segellat de junts d'elements de pedra 4 dies 21

23 Neteja manual en sec 2 dies 22

24 Informe d'intervenció 10 dies 10

25 INSTAL·LACIONS 7 dies
26 Instal·lació elèctrica il·luminació i instal·lació focus 5 dies 14

27 Partida de reparació 2 dies 26

28 ACABATS I PAVIMENTS 38,5 dies
29 Ajudes paleta a electricitat 2 dies 14

30 Placa informativa 0,5 dies 23;26;27

31 Adequació paviment de sauló 1,5 dies 22;30

32 Neteja 0,5 dies 31FF

33 CONTROL DE QUALITAT  66 dies
34 Gestió del control de qualitat   66 dies 1

35 GESTIÓ DE RESIDUS  66 dies 1

36 Gestió en obra i transport   66 dies 1

37 SEGURETAT I SALUT  66 dies
38 Seguretat i Salut en obra   66 dies 1

39 Fi 0 dies 23;32

Descripció Durada Predecesores

1/02

3/05

19582 - Pla d'Obra Creu de Santa Digna  - pagina1
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Objecte de l’estudi: 
El present Estudi bàsic de seguretat i salut, desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del projecte pel procés 

de desmuntatge, restauració i posterior remuntatge de la Creu de Santa Digna situada a l’encreuament del passeig de 

Rafael Solé i el carrer de Santa Digna. Es redacta d’acord amb les  característiques assenyalades en el Reial decret 

1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret dona compliment a l’article 4 d’aquest Reial decret. 

Tipus d'obra: 
Restauració d’element amb valor patrimonial 

Emplaçament: 
Passeig de Rafael Solé amb Carrer de Santa Digna de Vilafranca del Penedès 

Superfície construïda: 
12,77 m² (planta base) 

25,15 m² (adequació sauló perimetral) 

180,00 m² (Àmbit delimitat)  

Termini d’execució: 
3 mesos

El número total d’operaris: 
4 treballadors. 

Pressupost d’Execució Material del Projecte PEM: 23.316,39 € 
Vint-i-tres mil tres-cents setze euros amb trenta-nou cèntims. 

Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut: 600 € 
Sis-cents euros 

Promotor: 
Ajuntament de Vilafranca 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
ARQUITECTURA GENÍS PLANELLES, SLP 

- Jordi Planelles Salvans

- Mariona Genís Vinyals 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
ARQUITECTURA GENÍS PLANELLES, SLP 

- Jordi Planelles Salvans

- Mariona Genís Vinyals 

Vilafranca del Penedès, novembre de 2020 

El promotor  Els arquitectes 

Ajuntament de Vilafranca Mariona Genís Vinyals Jordi Planelles Salvans 
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DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT I L’OBRA 

Topografia 
Sense afecció. Intervenció a l’interior de l’edifici.  
Característiques del terreny (resistència, cohesió) 
No procedeix. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
L'entorn aïllat i sense edificacions relativament pròximes, ja que l’actuació es realitza en una zona peatonal formada per 

la intersecció d’un passatge amb un carrer. 
Tipologia de vials (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Zona d’actuació peatonal. Al sud de la zona d’actuació es situa l’Av. Vilanova i la Geltrú amb 2 sentits de circulació a l’inici 

(9,10 m) i 3 carrils (9.30 m) (2 en sentit nord i 1 en sentit sud). Al nord-oest de la Plaça de la Creu de Santa Digna es situa 

el Ps. Rafael Solé d’un sòl carril de circulació (2.80 m) i voreres a cada banda al tram inicial i amb d’aparcament a partir 

del carrer de Cal Bolet. La densitat de circulació és mitja.  

Accessos 
L’accés d’operaris es realitzarà per la zona Nord-Oest delimitada (Ps. Rafael Solé). En cas de requerir algun tipus de 

maquinària, l’accés es realitzarà per l’Av. Vilanova i la Geltrú, el qual estarà degudament senyalitzat fins entrar a la zona 

delimitada per l’actuació.  

Instal·lacions de serveis públics (tant vistes com soterrades) 
Instal·lacions aèries i soterrades habituals en entorns urbans. 

Descripció de les obres 
El present projecte té per objecte el desmuntatge, restauració i posterior remuntatge de la Creu.  

A l’inici de l’obra es definirà l’ordre adequat de cada procés i es definirà la posició exacta de cala element. Les intervencions 

seran senzilles i preferentment manuals, amb un seguiment d’obra adequat per part de la DO i la CSS que en tot moment 

valoraran la viabilitat de prosseguir amb la correcte restauració i muntatge. 

Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació. 

- Treballs previs i d’implantació

- Desmuntatges inicials

- Moviment de Terres

- Fonaments

- Restauració

- Instal·lacions

- Acabats – Paviments

- Control de Qualitat

- Gestió de Residus

- Seguretat i Salut

Els riscos de les principals unitats constructives es desenvolupen a l’apartat 3. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ

Objecte 

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 de manteniment posteriors.  

Permet 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 i d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 

les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 

del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 

incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 

tinguin la consideració de contractistes. 

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-ho 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).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 

laborals", 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 en 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 i les

condicions del 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

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 

del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• 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

• 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

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 i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
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L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 

substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 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 de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 

una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 

centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 

complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 

de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb

els que desenvolupin la seva activitat.

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i

salut dels treballadors.

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no

comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 

IV del RD 1627/1997, 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 altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• 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  

• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• 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) 

• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• 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  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Fallida de l'estructura  

• Sobre esforços per postures incorrectes  
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• Acumulació i baixada de runes

• Altres

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

• 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 murs de contenció, pous i rases

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques

• Sobre esforços per postures incorrectes

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

• Altres

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

• 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

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic

• Talls i punxades

• Cops i ensopegades

• Caiguda de materials, rebots

• Ambient excessivament sorollós

• Desplom i/o caiguda de les murs 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 recalços

• 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)

• Altres

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

• 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

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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• 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  

• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• 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  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• 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)  

• Altres  

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  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• 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)  

• Altres  
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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)  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

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  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 

ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 

PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE 

L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, 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  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

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  

• Limitar 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  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
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• 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

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,

edificacions veïnes)

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció

de les rases

• Utilització de paviments antilliscants.

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

• 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 homologades

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

• Instal·lació de serveis sanitaris

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 o de protecció col·lectiva,

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat

homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només

està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.

• 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 duta a terme per més d'un operari en els treballs

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada

l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha

de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir

que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials

exteriors

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements

(subsòl, edificacions veïnes)

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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6. 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.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de 

seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

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) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 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 RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/5/2010) 

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

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

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

RD 485/1997. 14 abril                  
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

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

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

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

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

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

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

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

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

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

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

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

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

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

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 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) 

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

 

RD 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))  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

  
Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 

L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 

sota llur responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

CASCOS NO METÀL·LICS R. de 14 de desembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORS AUDITIUS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLES PER SOLDADORS (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: 
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTS AÏLLANTS D'ELECTRICITAT (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETES AÏLLANTS DE MANIOBRES (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 
modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES. NORMES COMUNS I 
ADAPTADORS FACIALS 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: FILTRES MECÀNICS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: MASCARETES AUTOFILTRANTS (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: FILTRES QUÍMICS i MIXTOS 
CONTRA AMONÍAC 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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DC3. Estudi de gestió de residus 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,5484 0,0896 0,5719

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,2339 0,0407 0,2599
formigó 170101 0,0320 0,2328 0,0261 0,1663

petris 170107 0,0020 0,0502 0,0118 0,0753
guixos 170802 0,0039 0,0251 0,0097 0,0621
altres 0,0010 0,0064 0,0013 0,0083

embalatges 0,0380 0,0272 0,0285 0,1822

fustes 170201 0,0285 0,0077 0,0045 0,0287
plàstics 170203 0,0061 0,0101 0,0104 0,0661

paper i cartró 170904 0,0030 0,0053 0,0119 0,0759
metalls 170407 0,0004 0,0042 0,0018 0,0115

totals de construcció 0,58 t 0,75 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Desmuntatge, restauració i posterior remuntatge de la Creu de Santa Digna

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Passeig de Rafel Solé amb Carrer de Santa Digna
Comarca : Alt Penedès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Vilafranca del Penedès

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
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-
-
-
-

-
-
-
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-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,23
Maons, teules i ceràmics 40 0,23
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,01
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,22 -

Maons i ceràmics 0,35 -

Petris barrejats 0,10 1,53

Metalls 0,02 0,23

Fusta 0,04 0,58

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,09 1,34

Paper i cartró 0,10 1,54

Guixos i no especials 0,09 1,42

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

1,02 6,64

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor

0,51

2,69 1,12

0,00

0,45 -

0,00

Valoritzador / Abocador        

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 0,19 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

115,85

- 0,47

-

4,21

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 115,85

El volum dels residus és de : 1,02

0,08 -

1,75 1,40

0,51 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

6,90 100,00 2,30

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,90

-

- -

Classificació     

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 0,58 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0,58 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

0,58Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 6,33

0,6

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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DC4. Pla de control de qualitat 
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS

Relació i Definició de controls que Han de realitzar-se de ACORD amb el 

Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 

(CTE i EHE-08)

COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA - COAC 





ÍNDEX 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

CARACTERÍSTIQUES I DADES DEL PROJECTE 

FITXES: 

01. Formigó fabricat en central

02. Acer en barres o rotlles

2.1. Acer B 400 S 

2.2. Acer B 400 SD 

2.3. Acer B 500 S 

2.4. Acer B 500 SD 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2)

3.1. Acer AP 500 S  i AP 400 S 

3.2. Acer AP 500 SD i AP 400 SD 

3.3. Acer AP 500 S 

3.4. Acer AP 500 SD 

04. Armadures normalitzades (3)

4.1. Acer ME 400 T i ME 500 T 

DESCRIPCIÓ DELS CONTROLS A REALITZAR 

Llegenda 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada

(3) Armadures normalitzades: “mallazo”

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):

Acer B: en barres

Acer T: de baixa ductilitat

Acer S: soldable, de ductilitat normal

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat

Acer AP: armadures passives

Acer ME: malles electrosoldades

Acer SR: resistent a sulfats

Acer MR. resistent a aigua de mar



 

 

 



JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de Materials, 

amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 

l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març 

de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la correcta 

execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol 

cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control 

més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant 

d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la 

resta de la Direcció Facultativa. 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 

d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de 

Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment 

oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà 

preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, 

prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats 

que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 

Facultativa en el termini màxim de 7/15 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a 

realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels 

laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 

serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 

paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, 

pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de 

qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 

Direcció Facultativa. 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 

410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 



CARACTERÍSTIQUES I DADES DEL PROJECTE 

Es redacta el present document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels processos constructius 

en compliment del recollit a l'article 6è Condicions del Projecte, Article 7è Condicions en l'Execució de les Obres i Annex II 

Documentació del Seguiment de l'Obra de la Part I, segons REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 

Tècnic de l'Edificació.  

Amb tal finalitat, l'actuació de la direcció facultativa s'ajustarà al següent: 

Les obres es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions autoritzades pel director d’obra prèvia 

conformitat del promotor i a les instruccions del director d’obra i del director de l’execució de l’obra. 

El director d’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, segons les seves competències respectives, els controls 

següents: 

01.- Control de recepción en obra de productes, equips i sistemas 

Les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s’ha exigit en el 

projecte i es documentaran d’alguna de les formes següents: 

Control de la documentació dels subministraments. 

Els subministradors entregaran al constructor, el qual els facilitarà al director d’execució de l’obra, els documents 

d’identificació del producte exigits per la normativa, el projecte o per la direcció facultativa. 

Aquesta documentació es compondrà dels documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; el certificat de 

garantia del fabricant, signat per persona física; i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre els distintius de qualitat que ostentin els productes, 

equips o sistemes subministrats i les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 

sistemes innovadors. 

El director de l’execució de l’obra és el responsable de comprovar que aquest productes, equips o sistemas satisfaran 

les característiques tècniques exigides al projecte i verificarà que amb aquesta documentació n’hi ha prou per a 

l’acceptació dels mateixos. 

Control de recepció mitjançant assajos. 

Quan la reglamentació vigent o el projecte els consideri, o la direcció facultativa així l’especifiqui, será necessari 

realitzar assajos. 

Les proves s’efectuaran d’acord a les especificacions del projecte o les indicacions de la direcció facultativa sobre el 

mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

02.- Control d’execució de l’obra 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 

replantejament, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb allò 

que s’ha indicat en el projecte, la legislació aplicable i les instruccions de la direcció facultativa. 

En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 

tècniques d’idoneïtat i es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per asegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

En la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents 

que intervenen, així com les verificacions que, si escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

03.- Documentació del control de l’obra 

El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls de l’execució i de 

l’obra acabada. 



• El director de l’execució de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és conforme

amb allò que s’ha establert en el projecte, els seus annexos i modificacions.

• El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d’obra i al director de

l’execució de l’obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada així com les seves instruccions

d’ús i manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi.

• La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si

així ho autoritzés el director de l’execució de l’obra, com a part del control de qualitat de l’obra.

Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de l’execució de 

l’obra al Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Publica competent. 

04.- Certificat final d’obra 

En el certificat final d’obra, el director de l’execució de l’obra certificarà haver dirigit l’execució material de les obres i 

controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha edificat d’acord amb el projecte, 

la documentació tècnica que ho desenvolupa i les normes de la bona construcció. 

El director de l’obra certificarà que l’edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte 

objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, trobant-se disposada per a la seva adequada 

utilització d’acord amb les instruccions d’ús i manteniment.  

Al certificat final d’obra se li uniran com annexos els documents següents: 

a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s’haguessin introduït durant l’obra,

fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència; i

b) relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats.



1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 

IDENTIFICACIÓ 

Material: p.e. HA/25/B/12/Ila,

ó es pot indicar Formigó HA amb característiques de resistència, 

docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 

Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: p.e. fonaments ó tota l’obra ó segons plànols, etc.

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Característiques resistents:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 

La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 

assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si s’afecten 

els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 

Característiques de docilitat:  

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

Característiques de durabilitat: 

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 

Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de penetració 

d’aigua segons UNE EN 12390-8  

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

Situació persistent o transitòria 1.50 

Situació accidental 1.30 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que

constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment

Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides

reglamentàriament.

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)



Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa 

naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos 

processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les 

dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris 

d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 

Control durant el subministrament: 

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l’annex 21 de

l’ EHE-08

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions

de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control estadístic

de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris

d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08

Control després del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 

suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels 

diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a 

sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a 

la central subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 

Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació 
del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la 
seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 

Presa de mostres: 

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es 

realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la 

descàrrega. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica 

a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (1) i se’n 

quedaran una còpia. 

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant del

Laboratori.



2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons 
art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 (3) 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i

autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat

Oficialment Reconegut.

Control durant el subministrament: 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de

projecte

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08

Control organolèptic i assajos:

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)



• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)

• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08)

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

Control desprès del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-08) per a cada presa 
de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol

cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de

l’EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 

de l’EHE-08



2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons 
art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 

36065 EX 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 (3) 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)

• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment

Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides

reglamentàriament

Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de

projecte



Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)

• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08)

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)

• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08

Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-08) per a cada presa 
de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant 

la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol

cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 

l’EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article

32.2 de l’EHE-08



 

 

2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat 
tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per 
assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i 
altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin 
al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-

EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-

EN 10080 (3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 

és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  

Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 



• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08)

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

Control després del subministrament: 

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08

Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades 
a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, 
que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,

aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de

l’EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 

de l’EHE-08



2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

p.e. Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per
assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 
13 de l’EHE-08) 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-

EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 

36065 EX 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-

EN 10080 (3) 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)

• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si

és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de

projecte



 

Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 

• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 

Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 
Presa de mostres: 

La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades 
a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, 
que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant 

la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 

cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 

l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 

32.2 de l’EHE-08 



3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S i AP-400-S 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S 

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 

amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: p.e. Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la

geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen

als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del

Projecte.

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 6 

mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 

l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons 
art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), certificacions 
i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat. 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08). 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 

si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 (3) 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims: 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla 
d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de 
l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i 
activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 



CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 

d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 

corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 

especificacions dels plànols d’armat del projecte.  

Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és així, es 

comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la 

Direcció Facultativa. 

Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació

suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un

Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i

autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)

• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest

procediment

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors,

segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

Control durant el subministrament: 

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de

l’ EHE-08

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures

complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a

l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a

cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de

subministrament esmentats

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les

especificacions de projecte

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació

de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura

• comprovació de les característiques mecàniques

• comprovació de les característiques d’adherència

• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 

articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

Control desprès del subministrament:  

Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 

suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 

subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 

amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  

En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat 

equivalent a l’esmentat. 

Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 

qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 

s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a 

l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 



En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim 

es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a 

l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les 

armadures elaborades. 

La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del seu 

control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i els resultats 

dels assajos de l’autocontrol. 

Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 

destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 

instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 

21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser presents la 

Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i se’n quedaran 

una còpia.  

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en

qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c 

de l’EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a

l’article 32.2 de l’EHE-08



 

 

3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD i AP-400SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: p.e. Els especificats a la documentació del projecte i concretament als plànols 
d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir substancialment el control per 
assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 
13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 

B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 

36065 EX 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 (3) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla 
d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de 
l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i 
activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 

Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 



• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de

l’EHE-08)

• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08.

Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels

assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08.

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons

UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient

que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat

Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions

administratives exigides reglamentàriament.

Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i

2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt

2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de

mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la

mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les

especificacions de projecte

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura

Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física

amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la

totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada

tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.

En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció

Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat.

Control organolèptic i assajos:  

El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD?? i 

la definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà segons 

els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 

convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08)

• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08)

• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles

69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la

mateixa Instrucció i a la UNE 36831.

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art.

88.5.3.1)

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)



Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 

qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 

s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a 

l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim 

es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a 

l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, i un espai per a les 

armadures elaborades. 

Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 

destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 

instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 

21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 

una còpia.  

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en

qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c

de l’EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article

32.2 de l’EHE-08



 

 

4.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 400-T i ME 500 T  

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 

conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: p.e. Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 

s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 

Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir substancialment el control per 
assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s’indiquin al 
Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura 
de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 
13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-

EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 

 

Característiques d’adherència:  

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 (2) 

 

Característiques químiques:  

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 

Persistent o transitòria 1.15 

Accidental 1.0 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 

d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 

corresponents a l’acer B 500 T 

Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 

 

Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient, 

que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 

Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 



Control durant el subministrament: 

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-

08

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà

amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les

especificacions de projecte

• comprovació de la geometria

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura

• comprovació de les característiques mecàniques

• comprovació de les característiques de d’adherència

• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08

• comprovació de la càrrega de desenganxament

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 

articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 

possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 

comprovacions experimentals.  

Control després del subministrament: 

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 

suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 

subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 

amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,

aquelles que consideri necessàries

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de

l’EHE-08



 

DESCRIPCIÓ DELS CONTROLS A REALITZAR 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

CONTROLS 

Recepció 

d) Execució 
e) Obra 

Acabada 
a)Documentació 

subministrament 

b) Distintius 

qualitat 
c) Assaig 

Moviment de terres      

Fonaments      

Estructures  

 Fusta      

 Formigó      

 Acer      

 Fàbrica      

 Prefabricats      

 Pedra      

Cobertes      

Tancaments exteriors      

Tancaments interiors      

Impermeabitzacions      

Aïllaments      

Acabats (verticals i de sostres)      

Paviments      

Elements practicables      

Elements de protección i senyalització      

Instal·lacions  

 Sanejament      

 Calefacció      

 Climatizació      

 Electricitat i il·luminació      

 Gas      

 Aigua, ACS, solar      

 Protecció al foc (IPC)      

 Para-llams      

 Telecomunicacions (ICT)      

 Transport i aparells elevadors      

 Altes instal·lacions industrials      

Revestiments      

Atres (2)      

Altres (3)      

 

Observacions: 

a) Documentació subministrament → repecció segons comanda i especificacions de projecte, Declaració conformitat del 

fabricant (DCF), Control de producció (CPF)... 

b) Distintius de qualitat: marcatge CE, UNE... 

c) Assaig: provetes de formigó, resistència elements estructurals, proves d’estanqueïtat, lliscabilitat paviments, 

conductivitat tèrmica, densitat, absorció d’aigua, classe de reacció al foc... 

d) Execució: Replanteig, geometria, col·locació, disposició, funcionalitat 

e) Verificació obra acabada, proves de serveis, proves estanqueïtat, certificats industrials 

 

Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i 

preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de fabricació per tal de comprovar 

que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que permet deduir el compliment de l’EHE-08  i 

que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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Estudi històric de la creu de Santa Digna de 

Vilafranca del Penedès 

Presentació 

Aquest estudi històric s’ha realitzat en el marc de la restauració de la creu de Santa 

Digna. Està encarregat a Daniel Sancho París, doctor en història, i coneixedor de la 

història de Vilafranca, per part de l’empresa Arquitectura Genís Planelles, que reberen 

l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de realitzar la restauració 

de l’element.  

L’any 2018, fruit del procés d’urbanització de la plataforma que cobreix les vies dels 

ferrocarrils convencionals i d’alta velocitat al seu pas per la plaça de la Creu de Santa 

Digna es va produir el muntatge de la creu termenera. Aquest procés sembla que es va 

realitzar per part de persones sense els coneixements específics per fer front al 

muntatge. Aquest fet va provocar, des del juny de 2018, una inquietud per part de 

persones i col·lectius de la ciutat que s’exclamaven de com s’havia produït la seva 

restitució i quin era el seu estat final. 

Les creus de terme gaudeixen de la més alta protecció legal en la legislació espanyola 

que les considerà en el seu moment com a Bé d’Interès Cultural (BIC) que equiparat en 

la legislació catalana és el mateix que els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIL). La 

primera protecció de les creus de terme cal incloure-la dins del “Decreto 571/1963, de 

14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de 

justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico” publicat en 

el BOE, número 77, el 31 de març de 1963. Si bé és cert que, en l’Inventari del 

Patrimoni Cultural Immoble Patrimoni Arquitectònic consta com a BCIL amb el 

número de registre 8171-I. Malgrat això, la creu és un Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN) segons recull la disposició addicional primera de la “Llei 9/1993, de 30 de 

setembre, del Patrimoni Cultural Català”. 

El present estudi històric intentarà plasmar els canvis de l’emplaçament de la creu que 

s’han realitzat al llarg dels anys fruit de les transformacions urbanístiques i la història de 
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l’element. Abans però, cal posar en evidència, algunes hipòtesis de treball que 

s’intentaran de resoldre a les conclusions d’aquest informe. Aquestes hipòtesis són les 

següents: 

 L’origen de la creu de terme de Santa Digna.

 Originalitat de les peces que formen part l’actual creu de terme de Santa Digna.

 Semblances entre les creus de Santa Digna i Sant Salvador en diferents moments

històrics.

Metodologia 

Es partia des d’un principi de la recerca realitzada pel senyor Francesc Escudé qui va 

facilitar a l’empresa Arquitectura Genís Planelles tot el material que havia anat recollint 

sobre la creu de Santa Digna. Un cop vist que havia consultat, es va procedir a 

complementar la recerca introduint noves fonts no consultades fins aleshores. Així 

també, es va comprovar les que ell havia consultat. Per aquest motiu, es va cercar 

bibliografia diversa en format paper i electrònic on hi havia referències a les creus de 

terme de Vilafranca del Penedès. Aquest era un punt de partida d’interès per tal 

recopilar tot el fet estudiat i publicat sobre aquest afer.  

Amb posterioritat, es consultaren a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, dins del fons de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès diverses sèries documentals: les actes 

municipals dels anys 1927, 1944 i 1945, les actes de la comissió permanent de 

l’Ajuntament els anys 1927, 1943, 1944 i 1945, els expedients d’obres municipals dels 

anys 1927, 1944 i 1945, expedients de cultura i la documentació de la Junta Local de 

Proveïments. Així també, es va consultar de l’Arxiu de la Imatge i el So de Vilafranca 

del Penedès, situat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, i els fons fotogràfics de l’Arxiu 

Comarcal de l’Alt Penedès no inclosos en el primer, de totes aquelles fotografies en què 

apareixia la creu de Santa Digna i també la creu de terme de Sant Salvador. 

Així mateix, es van cercar imatges en altres arxius, tals com l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC), la Biblioteca de Catalunya (BC), l’Arxiu Fotogràfic del Centre 

Excursionista de Catalunya i l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) mitjançant els seus 

respectius aplicatius de recerca a distància de les seves col·leccions digitalitzades. 
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També es va realitzar una consulta telemàtica a l’Arxiu del Servei de Patrimoni 

Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona per si tenien documentació relativa a 

les creus de terme de Vilafranca amb resultat negatiu. 

Les creus de terme són elements arquitectònics, i alhora un bé moble, inserits en l’espai 

urbà, i amb una empremta de patrimoni immaterial. 

 

Localització actual i històrica de l’emplaçament de la creu de Santa 

Digna 

L’emplaçament actual de la creu de Santa Digna està localitzada a la plaça del mateix 

nom. La denominació d’aquest espai amb aquest nom és ben recent, des del 20 de 

desembre de 1993.1 Aquesta plaça estava situada sobre el pont sobre la via del 

ferrocarril en aquest emplaçament. Aquest pont va desaparèixer a raó de les obres de la 

línia d’alta velocitat a Vilafranca del Penedès que va suposar el cobriment d’aquesta 

nova infraestructura amb la vella que discorren de forma paral·lela.  

La creu de terme ha estat situada com a mínim en quatre emplaçaments diferents en la 

darrera centúria. Fins al 1934 la creu estava situada al costat de la via del ferrocarril i de 

la carretera de Vilanova i la Geltrú, aproximadament davant de la nau del carrer Comerç 

número 39. Amb posterioritat, quan es va tornar a muntar la creu de terme es va fer en 

un altre emplaçament. En aquest cas, situada al passeig Rafael Soler. Actualment 

correspon aproximadament amb el número 4 de la plaça de la Creu de Santa Digna. 

Quan es va procedir a les obres de soterrament de les vies del ferrocarril a primers de la 

dècada de 1980, la creu va ser desmuntada i tornada a muntar, en aquest cas, en la nova 

plaça resultant de la urbanització del pont sobre la via del tren. Quan s’iniciaren les 

obres del pas de la línia d’alta velocitat a Vilafranca i, per tant, va ser enderrocat aquest 

pont, fou desmuntada entre el 14 i el 31 de març de 2005 per l’empresa Codex.2 

L’emplaçament actual és fruit del procés d’urbanització de la llosa de cobertura de les 

vies del tren convencional i d’alta velocitat al seu pas per l’interior de la ciutat de 

                                                           
1 TETAS PALAU, Lluís. Noms de lloc del terme de Vilafranca del Penedès. Institut d’Estudis Penedesencs. 
Vilafranca del Penedès, 2015, pàg. 85. 
2 ROIG PÉREZ, Josep Francesc. Memòria de la intervenció arqueológica a la Creu de Santa Digna 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). http://calaix.gencat.cat/handle/10687/122490#.XsP_rfHLZfM.link 
[consulta: 18-5-2020]. 
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Vilafranca, obra de l’empresa d’arquitectura Batlle i Roig i executada per l’empresa 

TEMPO. Està desplaçada a l’altura del carrer de Cal Bolet a tocar amb l’estació 

d’autobusos de Vilafranca, propera l’antic emplaçament del Celler d’en Soler, l’edifici 

del Cellerot, propietat històrica de la família Soler. 

Font: elaboració pròpia a partir de descripcions i de fotografia històrica. 

La creu de Santa Digna 

Actualment, a la ciutat de Vilafranca del Penedès hi ha diverses creus de terme situades 

en el terme municipal, algunes situades dins del nucli urbà, d’altres al límit de la trama 

urbana i d’altres als afores. Actualment es conserven la creu dels Cirerers, la creu de la 

Pelegrina, la creu de Santa Digna, la creu de Sant Salvador i la Creueta. 

La creu de terme de Santa Digna ha tingut diferents denominacions, tal com recull 

l’estudiós local Antoni Massanell Esclasans. Aquestes han estat: creu d’Espitlles, creu 
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d’en Bossagall i creu de Misser Llaurador per estar situada aquesta en la partida de terra 

pròpia de la família Llaurador, sobretot en els segles XVIII i XIX.3 

La primera denominació que es coneix, entre els segles XV i XVII,4 la creu prenia el 

nom de la creu de n’Espitlles, situada al camí que anava al Botonet, que era una partida 

de terra situada en el terme municipal de Vilafranca del Penedès, al voltant del molí 

d’en Rovira.5 També és anomenada amb el nom de la creu d’en Bossagall entre els 

segles XVI i XVIII. Així també, creu de Mísser Bernat Llaurador entre els segles XVII i 

XIX.6

L’any 1899 es posava de manifest la necessitat d’esbrinar si la creu de terme de Santa 

Digna era de propietat municipal. En el darrer punt de l’ordre del dia del ple municipal 

del 28 de novembre d’aquell any consta el següent: 

“Se acordó que la Comisión de Policía rural averigüe si la cruz de piedra que 

existe en una finca lindante con la carretera que dirige a Sitges al lado de la 

calle del Comercio es o no propiedad del Municipio y su alguien tiene dominio 

sobre la misma y puede aislarla con un muro u otro medio de cierre”.7 

S’ha cercat en la documentació de la Guarderia Rural conservada al Fons de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, però en 

cap cas hi consta aquesta informació.8 

De les creus  de terme, en general, és difícil obtenir referències documentals al llarg de 

la història. Malauradament per a la història de les creus de terme de Vilafranca del 

Penedès foren enderrocades la nit del 16 de juny de 1934. Al setmanari Acció, de 

tendència catòlica, va denunciar públicament el seu enderroc per la brigada d’obres de 

l’Ajuntament de Vilafranca per ordre de Jaume Ferrer Peralta, regidor de Foment. El 

titular va ser ben explícit: “Les antigues Creus de terme de Vilafranca han estat 

barroerament enderrocades”. Segons la notícia publicada a l’Acció: 

3 MASSANELL ESCLASSANS, Antoni. “Les creus de terme vilafranquines (II)” a Olerdulae, núm. 21-22, any 
VIII, juliol-desembre de 1983. Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedès, 1983, pàgs. 19-20. 
4 MASSANELL ESCLASSANS, Antoni. “Les creus de terme vilafranquines (II)”, pàg. 19. 
5 TETAS PALAU, Lluís. Noms de lloc del terme de Vilafranca del Penedès, pàg. 47. 
6 MASSANELL ESCLASSANS, Antoni. “Les creus de terme vilafranquines (II)”, pàg. 19. 
7 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Llibre d’actes del ple municipal 1896-
1900, pàg. 71. 
8 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Serveis de la Guàrdia Rural 
1869/1950. 
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“[…] Aquesta gesta és un atac a la democràcia, a la llibertat, a la llei, als 

sentiments de la majoria dels ciutadans i a l’art, i d’això hauria de protestar-ne 

la primera autoritat local, que te l’obligació ineludible de vetllar sempre per 

aquells principis bàsics de la nostra societat. 

Esser de l’Ajuntament, i de la Junta de Govern i Conseller del departament que 

es vulgui, no vol dir poguer tenir facultats omnimodes i absolutes per a disposar 

d’aquestes pedres en creu, arrelades en els nostres camps, i que la pietat dels 

vilafranquins amb una emoció artística i religiosa havia aixecat anys ha, 

algunes, segles endarrera i que formen part del nostre patrimoni, del nostre 

paissatge, de la nostra fisonomia peculiar. 

Es que us han fet algun mal aquestes creus de pedra en els nostres camps? Es 

que la vostra política recollirà nous adeptes amb aquest procediment de 

destrucció? Es així com enteneu el laïcisme? Aneu a la França lliberal i laica, i 

trobareu pels carrers i places dels pobles, no solament la Creu sino també la 

imatge del Crist amb els braços extesos, i mai a cap ciutadà de la república li ha 

passat pel cap de destruir-la […]”.9  

En aquest mateix article se’ns parla de què “[…] unes antigues Creus de terme 

enrunades; fetes a troços […]” i que “[…] dels camins de Vilafranca es destruïen les 

creus i les que siguin en terreny particular, seran esmicolades a la nit, perquè la fosca 

ampari als vandals iconoclastes […]”.10 Aquest afer va arribar a tractar-se en una sessió 

del Parlament de Catalunya.11 Val a dir que la creu de Santa Digna no va ser 

enderrocada al mateix moment que les altres 

 “[…] ara resulta que la Creu de l’Estació, que no la va destruir l’Ajuntament, 

perquè era emplaçada en terreny privat, a l’endemà al matí de l’enderroc de les 

altres, va aparèixer ajeguda a troços a terra […]”.12 

El dia 13 de maig de 1945 es va fer la solemne benedicció de la creu de terme de Santa 

Digna coincidint amb la festa patronal del Cos de Portants del Sant Crist de la capella 

dels Dolors de Vilafranca. L’acte va tenir lloc a tres quarts de cinc de la tarda. En 

                                                           
9 Acció, 23 de juny de 1934, pàg. 1. 
10 Acció, 23 de juny de 1934, pàg. 1. 
11 Acció, 7 de juliol de 1934, pàg. 3. 
12 Acció, 14 de juliol de 1934, pàg. 3. 
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aquella hora, va sortir de la basílica parroquial de Santa Maria el Cos de Portants amb el 

Sant Crist en processó fins al passeig Rafael Soler. A la premsa local ens diu “Solemne 

Bendición de la antigua Cruz de Término de Santa digna en su nuevo emplazamiento”. 

Per tant, se’ns informa que l’emplaçament era nou però en cap cas s’indica que la part 

superior de l’element, la creu, sigui diferent, la mateixa o sigui nova, perquè ens parla 

de “la antigua Cruz de Término”.13  

L’originalitat la creu de terme de Santa Digna 

Davant de la manca de documents que ens indiquin com es va produir la construcció de 

la creu de terme de Santa Digna l’any 1945, perquè no s’han localitzat, en cas d’existir, 

les úniques referències possibles són a través de la comparació de la fotografia històrica. 

Per sort, d’aquest tipus de document se’n conserven un bon nombre. A continuació, 

veurem algunes d’aquestes imatges. La següent fotografia correspon a l’any 1913 i es 

pot comprovar com la part superior de la creu és diferent de la creu actual, que data de 

1945. 

Fons Salvany (Biblioteca de Catalunya). Autor: Josep Salvany Blanch. Data: 1913. 

La fotografia següent és molt semblant a la imatge anterior, realitzada per Josep 

Salvany, del fons del mateix autor, dipositat a la Biblioteca de Catalunya. En aquest cas, 

13 Panadés, 12 de maig de 1945, pàg. 1. 
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es desconeix l’autor i forma part de la Col·lecció Vinseum dipositada a l’Arxiu

Comarcal de l’Alt Penedès. 

Col·lecció Vinseum (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès).

data. 

A la mateixa Col·lecció Vinseum hi ha una altra

1871 però que no la incorporem per no aportar cap dada nova a l’estudi.

Al fons personal Josep Puig i Cadafalch

ha una fotografia de la mateixa creu datada entre 189

mateixes característiques que les vistes fins ara

El fotògraf Jaume Biosca Juvé, que conserva el seu fons a l’Arxiu Fotogràfic del Centre

Excursionista de Catalunya va fotografiar la creu de Sa

Es continua veient la mateixa creu de terme:

14 Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Josep Puig Cadafalch. Número 2357. Autor: desconegut. Data:
1890-1920. 

Dr. Da
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autor i forma part de la Col·lecció Vinseum dipositada a l’Arxiu

Comarcal de l’Alt Penedès.  

(Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Número 1831. Autor: Desconegut

A la mateixa Col·lecció Vinseum hi ha una altra fotografia molt semblant, la número

1871 però que no la incorporem per no aportar cap dada nova a l’estudi.

s personal Josep Puig i Cadafalch, dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya

a fotografia de la mateixa creu datada entre 1890 i 1920 que manté exactament les

mateixes característiques que les vistes fins ara.14 

El fotògraf Jaume Biosca Juvé, que conserva el seu fons a l’Arxiu Fotogràfic del Centre

Excursionista de Catalunya va fotografiar la creu de Santa Digna el 23 de maig de 1926.

continua veient la mateixa creu de terme: 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Josep Puig Cadafalch. Número 2357. Autor: desconegut. Data:
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autor i forma part de la Col·lecció Vinseum dipositada a l’Arxiu 

Desconegut. Data: sense 

fotografia molt semblant, la número 

1871 però que no la incorporem per no aportar cap dada nova a l’estudi. 

dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, hi 

que manté exactament les 

El fotògraf Jaume Biosca Juvé, que conserva el seu fons a l’Arxiu Fotogràfic del Centre 

nta Digna el 23 de maig de 1926. 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Josep Puig Cadafalch. Número 2357. Autor: desconegut. Data: 
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Fons Biosca (Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya

Juvé. Data: 23-5-1926. 

A continuació, una altra fotografia de la creu col·locada en l’emplaçament de l’any 

1945:  

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Reportatge número 255. Autor: Jordi Valls Pedrol. 

Data: 1982. 

La fotografia anterior ens situa l’emplaçament de

1945 i 1982, al carrer Rafael Soler. Es pot veure a la dreta de la imatge la via del 

ferrocarril i el pas a nivell del carrer de Santa Digna (carretera de Vilanova). La següent 
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del Centre Excursionista de Catalunya). Número G 138-2758. Autor: 

A continuació, una altra fotografia de la creu col·locada en l’emplaçament de l’any 

 

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Reportatge número 255. Autor: Jordi Valls Pedrol. 

La fotografia anterior ens situa l’emplaçament de la creu de Santa Digna entre els anys 

1945 i 1982, al carrer Rafael Soler. Es pot veure a la dreta de la imatge la via del 

ferrocarril i el pas a nivell del carrer de Santa Digna (carretera de Vilanova). La següent 
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. Autor: Jaume Biosca 

A continuació, una altra fotografia de la creu col·locada en l’emplaçament de l’any 

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Reportatge número 255. Autor: Jordi Valls Pedrol. 

la creu de Santa Digna entre els anys 

1945 i 1982, al carrer Rafael Soler. Es pot veure a la dreta de la imatge la via del 

ferrocarril i el pas a nivell del carrer de Santa Digna (carretera de Vilanova). La següent 
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fotografia en mostra l’emplaçament de la

paviment de la carretera de Vilanova

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Reportatge número 255. Autor: Jordi Valls Pedrol.

Data: 1982. 

A continuació, la fotografia realitzada pel fotògraf Joaqu

de la Col·lecció Vinseum. Es pot observar com encara tenia la base de tres graons en

forma octogonal. 
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fotografia en mostra l’emplaçament de la creu des d’un altre punt de vista, des del

de Vilanova. 

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Reportatge número 255. Autor: Jordi Valls Pedrol.

A continuació, la fotografia realitzada pel fotògraf Joaquim Aragonès i que forma part

de la Col·lecció Vinseum. Es pot observar com encara tenia la base de tres graons en
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creu des d’un altre punt de vista, des del 

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Reportatge número 255. Autor: Jordi Valls Pedrol. 

im Aragonès i que forma part 

de la Col·lecció Vinseum. Es pot observar com encara tenia la base de tres graons en 
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Col·lecció Vinseum (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). 

Medinaceli. Data: 1983. 

La següent fotografia ens mostra la creu de Santa Digna en l’emplaçament que va 

ocupar al mig de la plaça de nova urbanització arran de les obres de soterrament de les 

vies del ferrocarril. Aquest va ser el seu em

imatge es pot veure com el primer graó de la base de la creu ha passat de ser poligonal 

de vuit cossos a ser de planta quadrangular. 

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Reportatge n

Data: 1990. 

 

Per tant, es pot afirmar que l’actual creu de Santa Digna no es correspon amb la creu 

que hi havia abans del seu enderroc el juny de 1934 i que va ser col·locada de nou el 

1945. 
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(Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Número 1831. Autor: 

següent fotografia ens mostra la creu de Santa Digna en l’emplaçament que va 

ocupar al mig de la plaça de nova urbanització arran de les obres de soterrament de les 

vies del ferrocarril. Aquest va ser el seu emplaçament des de 1983 fins 

e es pot veure com el primer graó de la base de la creu ha passat de ser poligonal 

de vuit cossos a ser de planta quadrangular.  

 

Fons Jordi Valls (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Reportatge número 122. Autor: Jordi Valls Pedrol. 

es pot afirmar que l’actual creu de Santa Digna no es correspon amb la creu 

que hi havia abans del seu enderroc el juny de 1934 i que va ser col·locada de nou el 
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. Autor: Joaquim Aragonés 

següent fotografia ens mostra la creu de Santa Digna en l’emplaçament que va 

ocupar al mig de la plaça de nova urbanització arran de les obres de soterrament de les 

fins al 2005. A la 

e es pot veure com el primer graó de la base de la creu ha passat de ser poligonal 

. Autor: Jordi Valls Pedrol. 

es pot afirmar que l’actual creu de Santa Digna no es correspon amb la creu 

que hi havia abans del seu enderroc el juny de 1934 i que va ser col·locada de nou el 
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A més, ha estat consultada la següent documentació del fons de l’Ajuntament de 

Vilafranca sense obtenir cap resultat en els anys 1944 i 1945 amb relació a les creus de 

terme de Santa Digna i, de retruc, la de Sant Salvador: llibre d’actes de sessions del ple 

municipal de la Comissió Gestora Municipal (nom que prengué el ple municipal en els 

primers temps del franquisme),15 esborranys d’actes de sessions i extractes d’acords de 

les comissions permanent i gestora municipal16 i obres municipals dels anys 1944 i 

1945.17  

La part superior de la creu coincideix visualment amb l’actual creu de terme de Sant 

Salvador. Aquesta creu va ser enderrocada també el juny de 1934 i va ser la primera que 

es va recuperar després de la Guerra Civil, l’any 1944. Vegem algunes imatges: 

Fons Salvany (Biblioteca de Catalunya). Autor: Josep Salvany Blanch. Data: 1918. 

Aquesta imatge anterior ens mostra l’estat de la creu de Sant Salvador l’any 1918, just a 

l’encreuament del carrer Sant Pere amb l’avinguda de Tarragona. Es pot observar que la 

part superior de la creu es troba trencada. 

15 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Llibre d’actes del ple municipal 1943-
1944; Llibre d’actes del ple municipal 1944-1945; Llibre d’actes del ple municipal 1945-1946. 
16 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Esborranys d’actes de sessions i 
extractes d’acords de les comissions permanent i gestora municipal 1943-1956. 
17 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Obres municipals 1944-1955. 
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Potser la imatge més antiga de la creu de Sant Salvador que es conserva és un dibuix 

publicat en el llibre “Historia de la Guerra de la Independencia en el antiguo 

Principado” d’Adolfo Blanch Cortada, publicat el 1861. Bona part de la creu s’hi 

assembla però no pas a la part superior que és diferent. Cal dir que es desconeix si 

l’autor de la il·lustració va visitar Vilafranca del Penedès. 

En la següent fotografia es pot observar la creu en millor estat de conservació. Forma 

part de la Col·lecció Vinseum i es desconeix la seva data. 



Dr. Daniel Sancho París 
Estudi històric de la creu de Santa Digna de Vilafranca del Penedès 

15 

Col·lecció Vinseum (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès). Número 1869. Autor: Desconegut. Data: sense 

data. 

Aquesta és la mateixa fotografia que va sortir publicada al setmanari Panadés el dia 13 

de maig de 1944 en portada. El peu de la fotografia ens indica “La antigua Cruz de 

Término de San Salvador”.  

En el llibre d’actes de la Comissió Gestora Municipal es localitza la següent informació, 

que correspon a un dels punts de l’ordre del dia del ple municipal del 13 d’abril de 

1944:  

“Noveno.- Que se abra expediente, de conformidad con la propuesta de la 

Comisión de Hacienda, para constancia de las obras de reconstrucción de la 

Cruz de Término, conocida por Cruz del Salvador, las de urbanización del 

emplazamiento de la misma y las de habilitación del solar de lo que fué Capilla 

de San Pelegrín para Monumento a los Caídos, cuyo importe fue sufragado sin 

gravament alguno para este Ayuntamiento con fondos procedentes de economías 

obtenidas por la Delegación Local de Abastos en el funcionamiento de los 

servicios que le estan atribuídos, después de cubrir los gastos propios de 

personal y material, y que conste en acta la satisfación de esta Comisión 

Gestora Municipal por la recta y austera administración llevada a cabo por la 
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dicha Delegación Local de Abastecimientos, que ha hecho posible, sin sacrificio 

económico alguno para el Municipio, la realización de obras como las 

expresadas”.18 

En relació amb aquesta referència fou consultada la documentació del Fons de 

l’Ajuntament de Vilafranca relativa als proveïments, és a dir, a la Delegació Local de 

Proveïments. Fou consultada la documentació relativa entre els anys 1943 i 1945. El 

resultat de la recerca també va ser negatiu.19 

La part superior de la creu, la creu en si mateixa, és igual que la de 1944. Per tant, 

trencada en algun moment històric la creu de Sant Salvador, la van fer nova. En aquí 

entren diversos supòsits: 

 No van refer-la exactament igual perquè es van perdre parts de l’antiga creu, ja 

trencada el 1913 segons la fotografia de Josep Salvany.  

 Quan van refer la creu de Sant Salvador –prova d’això és la fotografia anterior- 

prengueren de model i copiaren la creu de Santa Digna per fer la nova creu de Sant 

Salvador? 

Es coneix gràcies a una breu notícia publicada al setmanari “Acció” el dia 23 de juliol 

de 1927, a la pàgina 2, que diu el següent: 

“La Creu de Sant Salvador 

S’estan fent obres de restauració a la Creu de terme dita de Sant Salvador, la 

qual era molt deteriorada”.20 

Per aquest motiu, es va consultar la sèrie d’obres municipals del fons de l’Ajuntament 

de Vilafranca l’any 1927 i els altres anys inclosos en la mateixa capsa i no existeix avui 

dia cap projecte d’obres sobre la restauració de la creu de terme de Sant Salvador, per 

tant, no es pot saber en què va consistir la reforma, per si la part superior es va fer nova 

aleshores. És evident que es va passar d’una creu trencada a una de nova tal com s’ha 

pogut veure en les fotografies anteriors.21 També es va consultar a l’Arxiu Comarcal de 

                                                           
18 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Llibre d’actes del ple municipal 1943-
1944, pàg.62. 
19 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Abastaments 1943/1953. 
20 Acció, 23 de juliol de 1927, pàg. 2. 
21 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Obres municipals 1913/1928. 
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l’Alt Penedès el llibre d’actes de sessions del ple municipal i el llibre d’actes de la 

comissió de govern de l’Ajuntament de Vilafranca els anys 1926 i 1927 i en cap cas hi 

ha cap referència a les obres de la creu.22 Malgrat això, la manca de documentació per 

demostrar de manera fefaent la hipòtesi- podia ser que la creu de Sant Salvador fos una 

còpia de la creu de Santa Digna, perquè la creu trencada i il·lustrada en la fotografia de 

Josep Salvany no s’assembla a la que va fou enderrocada el 1934.   

En la portada del mateix setmanari, amb data de 20 de maig de 1944, foren publicades 

dues fotografies de l’acte de benedicció de la Creu de Sant Salvador: 

En aquest fragment de la portada del setmanari s’evidencia, comparant la creu d’abans 

de 1934 amb la creu inaugurada i beneïda el 1944 que són totalment diferents, totes les 

parts.  

Conclusions 

Un cop realitzada la recerca documental sobre la creu de terme de Santa Digna i, 

paral·lelament per semblances també amb referències a la creu de terme de Sant 

Salvador, havent escrit la present memòria, és del tot necessari plasmar en aquest 

22 Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Fons Ajuntament de Vilafranca. Llibre d’actes del ple municipal 1924-
1928. Llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent 1926-1927. Llibre d’actes de la Comissió 
Municipal Permanent 1927-1929. 
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document unes conclusions amb relació a les hipòtesis de treball. Per tant, es conclou el 

següent: 

 Necessitat d’un estudi del conjunt de totes les creus de terme de Vilafranca del 

Penedès. 

 A falta d’un estudi tècnic sobre l’origen de la pedra no està clar que la creu de Santa 

Digna ni la de Sant Salvador siguin les originals. Podria estar construïda la de Santa 

Digna de nou el 1945. 

 La creu que corona la creu de terme de Sant Salvador no és l’original segons la 

fotografia de 1913 però si correspon comparant les fotografies històriques amb la 

posterior a aquesta data i anterior a l’enderroc el 1934. 

 La creu que corona la creu de terme de Santa Digna no és l’original tal com es pot 

comprovar a les fotografies. 

 La creu que corona la creu de terme de Sant Salvador tampoc és l’original, també 

segons les fotografies. 

Malgrat la manca de documentació que pugui efectivament demostrar que el que es 

planteja a continuació pugui ser cert, ens plantegem dues noves hipòtesis que seran 

difícilment resolubles: 

 Quan l’any 1927 l’Ajuntament de Vilafranca restaura la creu de Sant Salvador 

ho fa copiant la creu de Santa Digna. 

 Quan l’any 1945 l’Ajuntament de Vilafranca restaura la creu de Santa Digna fa 

el coronament de la creu, és a dir, la creu en si mateixa, de nova creació. 
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4448 lm

Φtotal

48.4 W

Ptotal

91.9 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. 4

Fabricante IGUZZINI

N° de artículo E143_X203

Nombre del artículo Light Up Earth 12,1W

Lámpara 1x LED

P 12.1 W

ΦLámpara 1450 lm

ΦLuminaria 1112 lm

η 76.71 %

Rendimiento 

lumínico

91.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80



Design iGuzzini iGuzzini

 Configuraciones productos: E143+X203.04
E143: Empotrado en suelo Earth D=200 mm - Warm White - Óptica Medium orientable - DALI
X203.04: Caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo + tapade cierre - Negro

 

Código producto
E143: Empotrado en suelo Earth D=200 mm - Warm White - Óptica Medium orientable - DALI

Descripción
Aparato para iluminación empotrable, aplicable en el suelo o en el terreno, para el uso de fuentes de luz con leds monocromáticos
de color blanco, para iluminación, óptica orientable, con alimentador electrónico incorporado dimerizable DALI. Marco de forma
redonda de D = 200 mm. Cuerpo y marco de acero inoxidable AISI 304 con vidrio de superficie sódica-cálcica extraclara, espesor
de 15 mm. Cuerpo de acero inoxidable sometido a barnizado de color negro. La luminaria se fija al cuerpo de empotramiento
mediante dos tornillos de fijación de tipo Torx que permiten el anclaje. Con circuito de leds, lente de metacrilato y cubierta
protectora de plástico negro. El aparato cuenta con sistema de orientabilidad externo (patente en trámite) sin necesidad de abrir el
producto; provisto de doble escala graduada: 0-30° respecto al plano horizontal y ±90° respecto al eje vertical. Caja externa en
material plástico negro (PPS) que contiene la unidad de alimentación. El cableado del producto se realiza mediante un prensacable
en acero inoxidable A2, con cable de alimentación L = 1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm². El cable cuenta con un dispositivo de
antitranspiración (IP68) formado por una junta de silicona aplicada en el cable de alimentación y posicionada en el interior de la caja
de alimentación. El cuerpo de empotramiento disponible para la puesta en obra puede pedirse por separado del cuerpo óptico en
material plástico. El conjunto compuesto por vidrio, marco y cuerpo de empotramiento garantiza la resistencia a una carga estática
de 5000 kg. La temperatura superficial máxima del vidrio es inferior a 40°C.

Instalación
El producto se fija al cuerpo de empotramiento mediante dos tornillos de fijación de tipo Torx. La instalación puede realizarse
empotrada, en pared o suelo, mediante cuerpo de empotramiento, o en el terreno sin cuerpo de empotramiento.

Colores
Acero (13)

Peso (Kg)
3.4

Montaje
Empotrable de pavimento|empotrable en el suelo

Equipo
Producto con alimentador electrónico de 220 a 240 Vca dimerizable DALI, situado en una caja independiente del cuerpo óptico y
con cable de salida.

Notas
Protección IP68 del producto y del cable utilizando conectores IP68 * Producto no adecuado para instalación en piscinas y
fuentes.Protección contra sobretensiones: 4kV modo común, de modo diferencial 3,5kV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

    
Inmersión completa durante periodos limitados,
no adecuada para piscinas/fuentes.     

     Las luminarias han sido diseñadas y testadas para soportar una
carga estática de hasta 50000 N y son ideales para resistir el paso de vehículos con neumáticos. Las luminarias no pueden ser
utilizadas en pasajes donde las luminarias se expongan a la tensión horizontal causada por la aceleración, frenado y / o cambios
de dirección de los vehículos.

 

Código accesorio
X203.04: Caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo + tapade cierre - Negro

Descripción
Hecho de material plástico (polipropileno). Con tapón delantero con sistema para la extracción de los cables, y doble entrada de los
cables.

Instalación
En suelo (hormigón)

Colores
Negro (04)

Peso (Kg)
1.38

Montaje
superficie de tierra|Empotrable de pavimento|empotrable en el suelo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Light Up

Última actualización de la información: Octubre 2020
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Datos técnicos
lm de sistema: 1113
W de sistema: 12.1
lm de la fuente: 1450
W de la fuente: 10
Eficiencia luminosa (lm/W,
valor del sistema):

92

lm en modo emergencia: -
Flujo total de emisión en un
ángulo de 90º o superior
[Lm]:

1113

Light Output Ratio (L.O.R.)
[%]:

77

Ángulo de apertura del haz
de luz [°]:

26°

CRI: 80
Temperatura de color [K]: 3000
MacAdam Step: 2
Life time (vida útil) LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Life time (vida útil) LED 2: 85,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Pérdidas del transformador
[W]:

2.1

Código de lámpara: LED
Número de lámparas por
grupo óptico:

1

Código ZVEI: LED
Número de grupos ópticos: 1
Rango de temperatura
ambiente operativa:

de -20°C a +35°C. (*)

Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada: 9 A / 329 µs
Número máximo de
luminarias por interruptor
automático:

B10A: 22 Luminarias
B16A: 35 Luminarias
C10A: 36 Luminarias
C16A: 59 Luminarias

% mínimo de dimerización: 1
Protección al sobrevoltaje: 2kV Modo común y 1kV Modo

diferencial
Modo de dimerización: CCR
Control: DALI

* datos preliminares datos preliminares Datos preliminares

Polar
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Código accesorio
X189: Conector de unión de 4 vías IP68

Descripción
Conector de derivación IP68 de 4 vías (1 entrada / 3 salidas) con bornes internos de 4 polos adecuados para cables con sección
Ø=0,5-4mm2. Realizado en material plástico PA66 (poliamida, GWT 960 °C). Con pasacables de goma para cable sencillo con
Ø=2,5-12mm y pasacables de goma para cable doble con Ø=2.5-4,5mm. El pasacables de goma para cable doble (con Underscore
Inout) permite conectar 2 cables en salida del conector. Tapón de cierre incluido.

Colores
Indefinido (00)

Peso (Kg)
0.09

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

  

 

Underscore InOut

Última actualización de la información: Noviembre 2020
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Código accesorio
X203: Caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo + tapade cierre

Descripción
Hecho de material plástico (polipropileno). Con tapón delantero con sistema para la extracción de los cables, y doble entrada de los
cables.

Instalación
En suelo (hormigón)

Colores
Negro (04)

Peso (Kg)
1.38

Montaje
superficie de tierra|Empotrable de pavimento|empotrable en el suelo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo + tapade cierre

Última actualización de la información: Noviembre 2020
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