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1. DADES BÀSIQUES I OBJECTE DEL PROJECTE. 
Situació:  L’àmbit d’actuació del present projecte d’urbanització es situa al nord del 

Terme Municipal de Ribera d’Urgellet, dins el Polígon d’Actuació 
Urbanística núm.12 Pla de Sant Tirs, definit en les Normes de 
Planejament Urbanístic dels Municipis de l’Alt Pirineu, al nucli del Pla de 
Sant Tirs. 
Es tracta d’un sector discontinu dividit en dues zones, just a la sortida del 
nucli en direcció a La Seu d’Urgell i conté, també, uns terrenys més 
pròxims al poble, destinats a equipaments esportius comunitaris. 
S’accedeix des de la carretera C-14, carretera autonòmica que uneix 
Adrall amb Salou 
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Objecte del projecte:  

Aquest projecte té com a finalitat la definició i valoració de les obres 
necessàries per la urbanització del PAU-12 Pla de Sant Tirs 

Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 
Estudi topogràfic: Estudi aportat pel promotor de les 

obres.  
 Aixecament topogràfic realitzat per 

l’empresa TAUP SLP. 
Estudi geotècnic:  En tràmit 
Estudi bàsic de Seguretat i Salut: Redactat pels mateixos arquitectes 

projectistes. 
Estudi de gestió de residus de la  Redactat pels mateixos arquitectes 
construcció:  projectistes. 

Observacions:                                                                                                                     
Tots els treballs i materials que no estiguin reflectits dins la present 
memòria o plànols annexes, s’executaran seguint les normes de la bona 
construcció i fixant-les en cada cas, la Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa es reservarà el dret de canviar o modificar tots els 
aspectes que cregui oportuns durant la realització de l’obra, quan les 
circumstàncies ho aconsellin. 
La Direcció Facultativa considera convenient observar que durant el 
procés d’execució de l’obra és possible que algunes dades que defineixen 
aquest projecte puguin patir lleugeres modificacions per tal d’ajustar-se a 
les característiques definitives de l’edifici. 
No es podran començar els treballs fins que el Coordinador de Seguretat 
i Salut hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut, realitzat per l’empresa 
constructora, i el constructor hagi fet l’Avís Previ i l’Obertura de Centre de 
Treball tal com marca la legislació vigent en matèria de seguretat i salut. 
El constructor o el promotor hauran d’avisar de l’inici dels treballs com a 
mínim amb dues setmanes d’antelació a la Direcció Facultativa. 

 

La Seu d’Urgell, 28 de Gener de 2022 
 
 
        
   
 
  

TEIX 2013 SLU     URBEG SLP 
P.O. Adela Cortina Fàbrega   Joan Gurrera i Lluch   

El Promotor     L’Enginyer C.C.iP. 
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2. ANTECEDENTS. 

2.1. ANTECEDENTS. 
El Terme Municipal de Ribera d’Urgellet es regeix urbanísticament per les Normes de 
Planejament Urbanístic dels Municipis de l’Alt Pirineu. Terme Municipal de Ribera 
d’Urgellet. Aquestes Normes van ser aprovades definitivament pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en data 18 de febrer de 2015 i publicades al DOGC 
núm.6855 de 21 d’Abril de 2015. 
El 30 d’abril de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet per unanimitat dona 
conformitat a la tramitació de la proposta de Modificació de les Normes de planejament 
de Ribera d’Urgellet, al nucli de Pla de Sant Tirs. 
En sessió de 18 de desembre de 2020, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt 
Pirineu, acorda aprovar provisionalment la Modificació de les Normes de planejament 
urbanístic dels municipis de l’Alt Pirineu a l’àmbit PAU-12 al nucli de Pla de Sant Tirs.  
El 22 de desembre de 2020, La Comissió de Territori de Catalunya acorda aprovar 
definitivament la modificació. 
En data 23 de febrer de 2021, es publica al DOGC  núm. 8348, a efectes d’executivitat. 

2.2. OBJECTE DEL PROJECTE. 
Aquest projecte té com a finalitat la definició i la estimació de la valoració de les obres 
necessàries per la urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística número 12 del Pla de 
Sant Tirs, definit en la modificació puntual de les Normes de Planejament Urbanístic dels 
Municipis de l’Alt Pirineu 
Les actuacions es centren bàsicament en dotar de tot el sector de les infraestructures 
necessàries per al seu funcionament. 

2.3. REQUESITS NORMATIUS.  
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius la modificació puntual de 
les Normes de Planejament Urbanístic dels Municipis de l’Alt Pirineu 
Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, 
autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 

2.4. CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ENTORN FÍSIC 
Com s’ha dit els PAU-12, es un sector discontinu dividit en dues zones: 

-Bossa Nord C-14: -Conforma dues plataformes sensiblement planes: 
Naus MAPISA: situades per sota del nivell de la carretera i la resta 
de plataforma 
Resta d’àmbit: situades per damunt de la rasant de la carretera C-
14 a la part sud-oest i a nivell a la part nord-est. Està situada entre 
3.50-4.00m per damunt de la plataforma de les naus de MAPISA. 
-Bossa Sud C-14: -Sensiblement elevada respecte la carretera 

C-14 i en lleuger pendent cap al camí limítrof 
a l’est 

-Pistes Esportives: -Plataforma plana just a tocar del nucli urbà 
que es destinarà a equipaments esportius 
comunitaris.  
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2.5. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS EXISTENTS.  
Els serveis existents de l’àmbit, així com els que limiten amb el mateix, estan grafiats en 
el plànol nº 5 del present projecte. Els punts de connexió dels serveis projectats amb els 
serveis existents es garfien en els plànols corresponents a cada servei. 
S’actuarà en especial cura en la fase de demolició i obertura de rases per realitzar les 
connexions degut a la interferència amb altres serveis 
Els serveis existents en l’àmbit de la zona a actuar són els següents: 

• Xarxa de clavegueram d’aigües residuals i pluvials.  
• Xarxa de reg. 
• Xarxa d’aigua potable.  
• Xarxa de Mitja i baixa tensió.  
• Xarxa de Telecomunicacions. 

Xarxa de clavegueram d’aigües residuals i pluvials:  

Xarxa d’aigües residuals:  
Les naus existents situades dins la Unitat de Zona 1, a la plataforma inferior, disposa 
d’una xarxa d’aigües residuals pròpia. En aquesta xarxa s’hi connecten les aigües 
residuals de l’habitatge del vigilant de les naus i els lavabos de la zona d’oficines i 
exposició comercial de l’activitat. Aquesta xarxa d’aigües grises es connecta a una 
fossa/pou mort existent. 
El titular de l’activitat compta amb un contracte de manteniment per al buidatge 
d’aquesta instal·lació cada cop que és necessari segons la capacitat. S’adjunta com a 
document Annex. 
Consultat el departament d’abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua, en cas 
d’existència de contracte de manteniment no es necessari realitzar cap tràmit per a la 
legalització de la instal·lació. 
En la zona de cessió d’equipaments, pel carrer de La Costereta, circula una canonada 
de clavegueram que finalitza fins a les dues cases adossades existents. 
Xarxa d’aigües pluvials:  
Dins la Unitat de Zona 1, la part urbanitzada de les naus, plataforma inferior, existeix 
una xarxa d’aigües pluvials, que canalitza les aigües de pluja provinent del pati i de les 
cobertes de les naus. Aquesta canalització desguassa al reg existent que circula pel 
camí d’accés a MAPISA. Atès que es tracta d’una instal·lació i activitat existent, amb 
llicència d’activitat vigent, no es preveu realitzar cap tipus d’actuació. 
Xarxa de reg:  

En la part sud-oest de la finca hi arriba una derivació del Rec del Pla, que, mitjançant un 
sifó, creua la carretera C-14 a l’alçada del punt quilomètric 176. Després del creuament 
de la carretera, el rec va a cel obert i està canalitzat mitjançant unes peces prefabricades 
de formigó semicirculars, de 0,60m d’amplada total en la part superior i alçada total de 
0,58m en una longitud de 100 metres. Aquestes peces estan recolzades en pilars 
damunt el terreny, fins arribar a l’extrem sud-oest de la parcel·la, on l’aigua s’entuba per 
salvar el desnivell d’uns 4 metres entre la coronació de la plataforma actual i el peu de 
talús.  

Xarxa d’aigua potable 

Introducció: 
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En data 21 d’Abril de 2021 es va sol·licitar l’Assessorament ne relació a l’abastament 
d’aigua potable a l’empresa CASSA. Que els redactors entenien que tenien adjudicada 
la gestió d’aigua del municipi. 
Verbalment CASSA va indicar que no eren l’ens Gestor al Municipi de Ribera d’Urgellet 
sinó que estaven en tràmit d’estudiar la xarxa. 
Els operaris de la brigada municipal de manteniment de l’Ajuntament de Ribera 
d’Urgellet van indicar que al nucli del Pla de Sant Tirs comptava amb un dipòsit de 90-
100 m² amb una canonada de fibrociment d90mm que arribava fins a la plaça del cap 
del Poble i des d’allà es distribuïa en diferents ramals. Un d’aquests baixava pal carrer 
de la Costereta (on s’emplaça la zona d’equipaments municipal a cedir a l’Ajuntament) i 
posteriorment també arribava a les cases de la carretera C-14 i al vial d’accés a les naus 
existents de MAPISA, que també abasteix. 
Descripció xarxa existent: 
A la part sud-oest del sector hi arriba un tub d’aigües de boca de d63mm de diàmetre 
provinent del poble, segons indicacions de la brigada de l’Ajuntament de Ribera 
d’Urgellet. Aquesta canonada circula pel camí d’accés a MAPISA. 
Des d’aquest tub surt l’escomesa d’aigua, d32mm, que abasteix les edificacions 
actualment existents, situades a la plataforma inferior. No es preveu cap modificació en 
l’escomesa d’aquestes edificacions atès que no s’hi preveu cap necessitat d’increment 
de recursos hídrics. 
Pel carrer de La Costereta hi circula una canonada d’aigua de 63mm de diàmetre. La 
zona de cessió d’equipaments disposa actualment d’un comptador d’aigua i una font. 

Xarxa de mitja i baixa tensió.  

La xarxa de mitja/baixa tensió arriba al sector mitjançant una línia aèria provinent del 
poble, un cop dins al sector, aquesta línia es soterra fina arribar a la conversió 
soterrat/aeri, existent a l’extrem nord-oest del sector, i torna a anar aeri fins atrobar un 
transformador aeri.  
En la zona d’equipaments, no disposa encara de l’assessorament de la companyia, i no 
se sap per on circula la xarxa. En aquest carrer en la vesant sud-est existeix un centre 
de transformació. 

Xarxa de telecomunicacions 

Al sector arriba una xarxa aèria de fibra òptica provinent del poble de Sant Tirs, i dona 
servei a MAPISA. 

2.6. SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT.  
Els factors de sostenibilitat que s’han considerat en la redacció del projecte són: 

- Utilització de làmpades de baix consum, emprant les potències adequades per 
a no enlluernar ni crear zones amb ombres massa fosques, reduir al màxim 
l’emissió de flux cap a l’hemisferi superior (segons Real Decret 82/2005 del 3 de 
maig pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 del 
31 de maig sobre l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn). 

- El càlcul dels nivells d’il·luminació previstos s’ha realitzat en base a criteris 
referits a la importància, amplada i densitat de trànsit de la via seguint les 
directrius del Real Decreto 1890/2008 del  Ministerio de Industria, Turismo i 
Comercio. 
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- Millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell 
de paviments, incorporant guals per vianants sempre que sigui necessari 
(segons Real Decret 505/2007 pel què s’aprova les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitats per a l’accés 
i utilització dels espais públics urbanitzats i edificats). 

- Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya i nova Orden VIV/561/2010. 
- Tal i com s’indica, el projecte preveu un separador d’hidrocarburs. El Real Decret 

606/2003 inclou vuit substàncies totalment prohibides en absència d'autorització 
administrativa per l'organisme competent (ACA). Entre aquestes substàncies 
estan indicades els "olis minerals persistents i hidrocarburs d'origen petrolífer". 
La càrrega contaminant en elements hidrocarburats recollida en zones 
urbanitzades d’aigües amunt, pot superar els límits màxims permesos establerts 
en l'Ordenança municipal corresponent, RDPH i/o per l'autorització 
administrativa pertinent, pel que és necessari procedir a un tractament adequat 
de les aigües hidrocarburades. Actualment es pot obtenir una concentració 
inferior a 5 mg/l d'hidrocarburs per abocaments a llera pública o clavegueram, 
mitjançant tractament de separació d'hidrocarburs segons la Norma DIN 1999 i 
la norma EN858. 

2.7. ESPAIS URBANITZATS I SERVEIS PROJECTATS 
La vialitat del sector es traça a partir del viari existent, seguint els criteris del planejament. 
L’accés principal al sector es realitzarà pel viari existent que neix a de la carretera C-14, 
i dona accés a MAPISA. A partir d’aquest vial, es defineix una nova vialitat, que s’inicia 
i finalitza en el mateix viari. 
Com s’ha dit el sector es divideix en parts: 

-Bossa Nord C-14: S’amplia i s’hi distribueix: 
- Íntegrament l’aprofitament privat del PAU-12 amb l’ampliació de la 
parcel·la d’ús industrial i la creació d’una nova parcel·la destinada a un 
servei de carreteres. 
- El vial d’accés directe des de la carretera C-14 (existent) i un nou vial 
que voreja la Unitat de Zona  2, destinada al servei de carreteres, i que 
dona accés directe a la part superior de l’ampliació de la parcel·la amb ús 
industrial i a la zona d’espais lliures. 
- Es manté i amplia cap al nord la franja d’espais lliures paral·lela a la 
carretera finalitzant amb una bossa de major dimensió. 

- Bossa Sud C-14:  
-Es destina íntegrament al sistema d’espais lliures atesa l’escassa entitat 
i poca funcionalitat de la zona delimitada actualment com a equipament 
esportiu. 

- Pistes Esportives:  
Es tracta d’una zona situada just al costat del nucli del Pla de Sant Tirs. 

 
Els serveis projectats en aquest sector són: 

- Creació de nous vials. 
- Xarxa separativa de clavegueram. 
- Estació depuradora d’aigües residuals. 
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- Embornals i reixes interceptores connectades mitjançant claveguerons a la xarxa 
de pluvials. Separador d’hidrocarburs que filtrarà l’aigua d’escorrentia 
interceptada abans no es retorni al medi. 

- Canalització de la sèquia de rec. 
- Xarxa d’aigua potable, des don s’alimenten els hidrants contra incendi i el rec de 

les zones verdes públiques. 
- Xarxa de reg, per aspersió i degoteig. 
- Xarxa elèctrica de MT i BT soterrada i centres de transformació. 
- Xarxes de telecomunicacions soterrada. 
- Xarxa d’enllumenat soterrada. 
- Mobiliari urbà. 
- Senyalització horitzontal i vertical. 
- Creació d’espais verds amb plantació espècies vegetals. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

3.1 CRITERIS GENERALS D’ORDENACIÓ. 
El projecte d’urbanització es centra en la definició de la vialitat i de les instal·lacions 
necessàries per urbanitzar el PAU-12 Pla se Sant Tirs. Per a la configuració del viari 
s’ha seguit les indicacions de la Modificació Puntual de les Normes de planejament 
urbanístic dels municipis de l’Alt Pirineu, al terme municipal de Ribera d’Urgellet, PAU-
12. 
Per a la definició de la geometria i de rasants s’ha tingut en compte la orografia existent, 
tenint en compte l’existència de bona part de la vialitat del sector 
Les obres s’iniciaran amb la neteja i esbrossada del terreny. Un cop finalitzat es 
replantejarà en el terreny les traces de l’ampliació dels serveis. 
Les rases per a les instal·lacions es realitzaran a màquina i les terres, en una part, seran 
seleccionades per a posterior utilització en el reblert, segons s’indiqui en el criteri i 
descripció de l’amidament concret de cada instal·lació, en base a les normes particulars 
de cada empresa subministradora. 

3.2. CONDICIONAMENT DEL TERRENY, DEMOLICIONS I SERVEIS 
AFECTATS. 
Una vegada s’iniciïn les obres d’urbanització, caldrà emplaçar les casetes d’obra, 
determinar la zona d’emmagatzematge per a la gestió de residus tal i com s’especifica 
a l’annex núm. 4 de gestió de residus i iniciar la presa de les mesures de Seguretat i 
Salut establertes en el Pla de Seguretat i Salut prèviament aprovat pel coordinador de 
seguretat i salut. 
Es procedirà a la neteja i condicionament de la zona a l’inici dels treballs. Serà 
necessària una bona coordinació amb els altres equips de treball per a gestionar l’espai 
i mantenir els nivells necessaris de neteja per a l’execució de les obres d’urbanització. 
En una primera fase es procedirà a l’esbrossada de la zona. La terra vegetal de la zona 
a ocupar pels vies i espais verds públic i de serveis tècnics s’acopiarà en un indret que 
no es vegi afectat per les obres d’urbanització per a una posterior reutilització. 

3.3. TRAÇAT DE LA XARXA VIÀRIA I SECCIONS TIPUS. 
La xarxa viaria respecta la vialitat definida en les Normes de Planejament del Pla de 
Sant Tirs. S’ha definit l’eix del vial, tant en planta com en alçat, de manera que a més a 
més, es doni correcte enllaç amb el viari existent i accés adequat a les parcel·les 
resultants.   
El vial te una amplada de 6m, per tal de garantir la maniobrabilitat del trànsit pesat, que 
accedeixi a l’estació de serveis, i una longitud de 215m. Part d’aquest vial és existent i 
no s’actua. A partir del PK-108 aproximadament s’inicia el nou vial i es torna a enllaçar 
al Pk-53, creant una illa on s’ubica l’estació.  
Es realitza una vorera de 3m d’amplada, amb vorada remuntable. Aquesta vorera es 
distribueix dins la parcel·la de serveis. S’utilitzarà el formigó com a material d’acabat per 
suportar el pes del transit que accedeix a l’estació. 
En la zona on s’ubica les pistes esportives es realitza una vorera de 2.5m d’amplada 
seguin el traçat del viari existent. S’utilitza la llamborda de formigó com a material 
d’acabat, tipus Boira de la casa comercial GLS. 
La definició en planta dels vials, així com les coordenades UTM de replanteig estan 
definits en l’annex 4 de la present memòria i als plànols 6.1. i 6.2. 
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L’amplada del vial es distribueix en funció del seu ús. El repartiment dels espais dedicats 
i la seva composició es defineixen en els plànols 7.1 i 7.2. de planta general i seccions. 
Per a la seva definició s’ha tingut en compte la funcionalitat del vial, l’aplicació del criteri 
de seguretat màxima per als usuaris, prioritzant els sentits únics de circulació, i el criteri 
de sostenibilitat ambiental, minimitzant les velocitats de circulació i el soroll provocat pel 
trànsit.  

3.4. FERMS I PAVIMENTS. 
El dimensionament de la secció estructural del ferm en calçada es realitza a l’annex 
núm. 6 emprant els resultats obtinguts en la identificació de sòls per a identificar 
l’esplanada existent. Per a dimensionar els ferms dels vials de la urbanització s’aplica la 
Norma 6.1 IC ”Secciones de firme” aprovada per la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de 
noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  de la Instrucción de Carreteras (BOE 
de 12 de desembre de 2003). Així que es fa el dimensionament a partir de dos 
paràmetres: les dades de trànsit i la classificació d’esplanada. 
Tipus de trànsit considerat. 
A efectes de l’aplicació de la norma es defineixen 8 categories de trànsit pesat, segons 
la IMDp tal i com es presenta a la següent taula: 

CATEGORIA 
TRÀNSIT 

T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 

 
IMDp 

≥ 4.000 <4.000 
≥2.000 

<2.000 
≥800 

<800 
≥200 

<200 
≥100 

<100 
≥50 

<50 
≥25 

<25 

S’ha considerat el T41 com a tipus de transit. 
Classificació d’esplanada: 
D’acord amb la classificació del PG-3 cal obtenir una esplanada E1,E2 o E3. Atenent al 
que disposa d’estudi geotècnic es pot afirmar que el terreny sobre el que es recolzaran 
els ferms dels vials són: 
Cales 1 i 4: sòls marginals. 
Cales 2 i 3: sòl tolerable. 
En vista del trànsit a suportar i de la tipologia de sòl al fonament, hom pot veure que lo 
òptim és aconseguir una esplanada de categoria E1. En el quadre de la Norma que 
s’adjunta a l’annex 13 es donen les opcions per a obtenir aquesta categoria d’esplanada. 
Efectivament, per tal d’aconseguir: 
E1  45 cm de sòl seleccionat 
Seccions estructurals segons catàleg: 
Del catàleg de seccions de ferm de la norma 6.1.-I.C. en resulta que els ferms projectats 
és: 

Paràmetres de disseny: 
Tipus de paviment: Aglomerat asfàltic en calent. 
Instrucció seguida: Taula de ferms de la Norma 6.1.-I.C. 
Categoria d’esplanada:  E1  
Tipus de trànsit:  T41 

Secció estructural de ferm escollida: 4111  
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10 cm d’aglomerat asfàltic en calent 
40 cm.de base de tot-ú artificial 

Capa intermitja fonament-ferm (veure punt 2): 45 cm de sòl seleccionat  

3.5 XARXA DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS  
La xarxa projectada és separativa i el tipus de canonada per a totes les conduccions de 
sanejament, pluvials i és tub de polietilè de alta densitat HDPE, paret estructurada 
corrugada exterior i paret interna llisa, tipus B, diàmetre nominal exterior indicat en cada 
cas i per a cada servei, de rigidesa anular SN 8kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-
3, amb unió de maniguets. 
Prèviament a l’execució d’aquestes obres caldrà haver realitzat les Obres 
Complementàries Preliminars desviament/soterrament de la canalització de la sèquia de  
dels regants, existent a l’interior del sector per tal de poder procedir a l’anivellament dels 
terrenys. 
Les rases per a les instal·lacions es realitzaran a màquina i les terres sobrants 
transportades a abocador autoritzat. El rebliment de les rases es realitzarà amb material 
seleccionat de la pròpia excavació. 
Tant el traçat com la ubicació dels pous de la xarxa de clavegueram es grafia en el plànol  
número 8 del present projecte. En aquests plànols s’especifiquen els diàmetres de les 
canonades, així com les pendents de la xarxa i els punts de previsió de connexió de les 
futures edificacions 
Xarxa d’aigües residuals: 

Instal·lacions existents en Plataforma inferior Unitat de Zona 1. 
Tal com s’ha comentat en l’apartat de serveis existents, atès que el projecte 
d’urbanització no preveu cap modificació de l’ús ni els requeriments de  tractaments 
d’aigües residuals d’aquesta zona, no es modifica la instal·lació existent. 
A l’efecte de verificar el compliment de la normativa sobre el tractament d’aigües 
residuals d’aquesta zona s’aporta, a l’annex 7.1, el contracte de manteniment de la fossa 
existent, conforme el residu extret d’aquesta es tracta a la Depuradora de Montferrer 
previ pagament de la taxa corresponent. 

Nova Instal·lació Ampliació Unitat de Zona 1 i Unitat de Zona 2  (plataforma 
superior). 

Tot i tractar-se d’una zona industrial, Clau 7c, l’ampliació de la parcel·la de la “Unitat de 
Zona 1” a la plataforma superior correspon a la possibilitat de bastir una nova nau de 
640 m² de sostre vinculada a l’activitat existent. En aquest cas un magatzem de venda 
de materials per a la construcció. 
Pel que fa a la Unitat de Zona 2 (Zona de Serveis en parcel·la aïllada) es preveu la 
construcció d’una benzinera amb un edifici de serveis associat, destinat a un espai de 
venta de productes de primera necessitat i premsa periòdica amb una superfície màxima 
de 200 m² útils, un petit espai de bar i zona de magatzems. 
Atès lo exposat als dos paràgrafs anteriors, en cap cas es preveu el tractament d’aigües 
residuals industrials, atès que no n’hi haurà. Per aquest motiu, a efectes de sanejament 
d’aigües residuals, es projecte/dimensiona una petita EDAR amb capacitat segons els 
habitants equivalents d’una hipòtesi de càlcul en base a criteri d’habitants equivalents 
segons tipologia d’ús. 
A la sortida de l’EDAR, i del separador d’hidrocarburs es disposarà de la pertinent 
arqueta de presa de mostres. Posteriorment les dues xarxes s’unificaran en una de sola 
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mitjançant arqueta de connexió i des d’aquesta es disposarà la canonada fins a la zona 
d’abocament a medi (segons plànols). 
Pel que fa a les instal·lacions de la benzinera, aquestes preveuran un separador 
d’hidrocarburs propi, amb arqueta de presa de mostres a la sortida, dins de la parcel·la 
UZ2. Les aigües tractades es connectaran a la xarxa d’aigües pluvials de la zona 
d’ampliació de la plataforma superior que, alhora, tornaran a passar pel separador 
d’hidrocarburs general previ l’abocament a medi. 

Zona d’equipaments. 
La connexió de la xarxa de clavegueram es realitzarà a la xarxa existent, no separativa 
del vial al qual dona front la parcel·la. 
La xarxa de clavegueram es defineix en planta de manera que es disposa un pou de 
registre entre cada parcel·la, de manera que les escomeses són directes als pous per a 
facilitar el manteniment futur de la xarxa. Sempre passaran per sota de la calçada i/o 
sistema d’espais lliures. S’intercalen pous de manera que la distància màxima de 
separació entre ells sigui inferior a 50 metres i, quan el pendent longitudinal del vial és 
molt pronunciat, es dissenyen pous de ressalt per a aconseguir velocitats màximes de 
l’aigua per sota els 5 m/s. 
En l’annex núm. 7 ‘xarxa de clavegueram’ es dimensiona la xarxa establint una velocitat 
mínima i màxima de les aigües i definint la fondària dels pous de registre i el diàmetre 
pendent de cada un dels trams de la xarxa de clavegueram i col·lector. El diàmetre 
utilitzat per tot el col·lector és de 200mm. Els claveguerons seran de diàmetre 200 mm. 
Prèviament a la connexió de cada clavegueró a la xarxa es col·locarà una arqueta 
sifònica registrable de 60x60x100 cm. 
Les escomeses de la xarxa de clavegueram es realitzaran amb canonades de PEAD de 
200 mm de diàmetre, de les mateixes característiques que la resta; l’embrancament a 
la xarxa general es realitzarà mitjançant un maneguet de connexió especial. Els 
embrancaments es protegiran amb formigó i es senyalitzaran les seves sortides a les 
corresponents parcel·les amb fitons. 
La xarxa d’aigües pluvials 

Instal·lacions existents en Plataforma inferior Unitat de Zona 1. 
Tal com s’ha comentat en l’apartat de serveis existents, el projecte d’urbanització no 
preveu cap modificació en les instal·lacions d’aquesta zona. 
Actualment es recullen les aigües de la plataforma en una sèrie d’embornals situats a la 
part central de la parcel·la i mitjançant col·lector, on també es connecten les canaleres 
de les cobertes d’edificis existents, desemboquen en un rec existent. 

Nova Instal·lació Ampliació Unitat de Zona 1 i Unitat de Zona 2  (plataforma 
superior). 

La xarxa d’aigües pluvials es composa d’un col·lector principal de sanejament 
autoportant de varis diàmetres que van des de els 200mm fins als 350mm i discorre en 
sentit longitudinal del sector. Aquest està dimensionat per evacuar l’aigua de pluja del 
nou vial, així com les cobertes i urbanització de la Unitat de Zona 2 i Ampliació de la 
Unitat de Zona 1 (plataforma superior). 
S’ha intentat que els vial tingui una secció transversal constat del 2%, en direcció a 
l’aparcament, on es troba el punt baix, en aquesta alineació es distribueix una sèrie 
d’embornals. A les trobades del nou vial (perimetral UZ2) amb l’existent, es disposa 
d’una reixa interceptora de fosa, tant la reixa com la caixa de recollida d’aigua. 
En la Uniat de Zona 1, es disposa d’una canaleta superficial de formigó que recollirà 
l’aigua de pluja i la conduirà a els embornals disposats en sèries de dos. 
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A la part exterior de la UZ1, en sentit nord-est / sud-oest es disposa també una canaleta 
de formigó amb embornals per tal de recollir la part d’aigua de la zona verda colindant 
que no pugui ser absorbida per infiltració al terreny. 
S’han previst nous embornals de 70x30 cm a un màxim de 30 m de distància els quals 
es connectaran a la xarxa de pluvials o als pous mitjançant clavegueró de 200 mm de 
diàmetre, de polietilè d’alta densitat de doble paret, exterior corrugada i interior llisa. La 
reixa dels embornals es de barres diagonals de 70 cm de forat a forat i amplada de 30 
cm (amb el marc) i barres inclinades a 45º.  Les tapes dels pous seran de cota de pas 
de 65 cm i la classe resistent D-400 en anar en calçada de vials. 
El col·lector té un pendent mig del 1,0% i una longitud aproximada de 462 m. La seva 
profunditat mitja és de 2 metres. 
A la part sud-oest del sector, es disposarà un rebaix dins de la parcel·la UZ1 (part de 
plataforma superior es rebaixarà quasi a nivell d ela plataforma inferior) per tal d’acollir 
el tanc separador d’hidrocarburs i la EDAR atès que el terreny de la plataforma superior 
és extremadament pla i els col·lectors de pluvials i residuals assoleixen una gran 
profunditat degut a la llargada del tram a recórrer. 
Des d’aquesta plataforma en sortirà el col·lector unitari que discorrerà pel vial públic fins 
a la zona d’abocament a llera. 

Zona d’equipaments. 
La xarxa de clavegueram és de tipus no separativa i, a dia d’avui no es preveu desguàs 
d’aigües pluvials atès que: 

-No existeix xarxa separativa 
-La totalitat de l’aigua de parcel·la infiltra al terreny. 

 
Tanc de separació d’hidrocarburs 
Es disposarà a la zona d’ampliació de la Unitat de Zona 1 i unitat de Zona 2. 
Tal i com indica el Reial Decret 606/2003 inclou vuit substàncies totalment prohibides 
d’abocar al medi sense tractament en absència d'autorització administrativa per 
l'organisme competent (ACA). Entre aquestes substàncies estan indicades els "olis 
minerals persistents i hidrocarburs d'origen petrolífer".   
La càrrega contaminant en elements hidrocarburats recollida en zones urbanitzades 
d’aigües amunt, pot superar els límits màxims permesos establerts en l'Ordenança 
municipal corresponent, RDPH i/o per l'autorització administrativa pertinent, pel que és 
necessari procedir a un tractament adequat de les aigües hidrocarburades. Actualment 
es pot obtenir una concentració inferior a 5 mg/l d'hidrocarburs per abocaments a llera 
pública o clavegueram, mitjançant tractament de separació d'hidrocarburs segons la 
Norma DIN 1999 i la norma EN858. 
S’ha projectat la instal·lació d’un tanc separadors d’hidrocarburs previ a l’evacuació de 
les aigües pluvials al medi. S’ha projectat la instal·lació d’1 tanc a la parcel·la UZ1, la 
nivell de la plataforma inferior, al costat de l’EDAR. D’aquesta manera totes les aigües 
pluvials quedaran tractades. Les característiques del separador (veure annex núm.7): 
Estació depuradora d’aigües residuals 
El tractament de les aigües residuals es realitza mitjançant una estació depuradora 
compacta tipus BIOMIN 20 d’Aquatreat. Es una petita estació depuradora biològica 
d’aigües residuals de funcionament per oxidació total i construïda amb PRFV o PE. Està 
pensada per proporcionar un sanejament autònom d’habitatges, petits nuclis, hotels 
rurals, etc., amb càrregues contaminants de 5 a 30 habitants equivalents. 
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En l’annex 7 de la present memòria es justifica l’estació escollida. 
Per a la instal·lació del de l’estació s’haurà d’excavar un fossat pla i net, incrementant 
250mm en cada direcció respecte les dimensions del dipòsit. Es construirà una llosa de 
formigó armat, segons prescripcions de la casa comercial de la fosa i segons el terreny 
que aflori. 

3.6. XARXA D’AIGUA POTABLE i INCENDIS 
La xarxa principal es realitzarà amb una canonada de polietilè d’alta densitat PEAD de 
10 atm. de pressió nominal, de 63 mm de diàmetre nominal, que es connectarà a la 
xarxa existent (d63mm).  
Aquest ramal de distribució es disposarà en paral·lel al límit de l’ampliació de la Unitat 
de Zona 1 (a la plataforma superior) fins arribar a la Unitat de Zona 2. Des d’aquest 
ramal es disposaran les escomeses a les parcel·les amb tub d32mm PEAD.  
Es projecta una escomesa per a parcel·la amb comptador volumètric individual. Es 
disposarà, a l’exterior de parcel·la, un pericó on s’ubicarà el comptador amb dues 
vàlvules per controlar el servei d’aigua. En el cas de la Unitat de Zona 2 es disposarà el 
comptador integrat en façana de l’edifici, si escau. (Veure Annex 8) 
Es deixarà també la previsió d’una o dues escomeses per a la xarxa de rec paral·lel a la 
carretera C-14. 
Des del ramal també es disposarà una escomesa al dipòsit soterrat que abastirà la xarxa 
d’incendis de nova construcció per tal de donar compliment al DB SI-5. (Veure Annex 9) 
El traçat de la xarxa projectada es grafia en el plànol 9 del present projecte 
d’urbanització. 

3.7 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
En la xarxa de mitja i baixa tensió, des de data 21 d’Abril de 2021 s’ha demanat 
assessorament a la companyia distribuïdora de la zona ENDESA. A dia d’avui no s’ha 
obtingut resposta. 
Tota la xarxa de distribució com la secció dels tubs i cablejats a soterrar es grafia en el 
plànol nº 10 del present projecte d’urbanització. 
Per a la construcció de les canalitzacions s’han seguit els criteris establerts per les 
Normes de Construcció de Canalitzacions Soterrades de l’empresa PEUSA, més 
restrictives que les de l’empresa ENDESA. 
Instal·lacions existents (Unitat de Zona 1) 
Compten amb subministrament existent. No es preveu actuar-hi. 
Ampliació Unitat de Zona 1 i Unitat de Zona 2 
Es preveu disposar un Centre de Transformació a la part sud-oest de la zona d’ampliació 
de la Unitat de Zona 1, un cop rebaixat el nivell de la parcel·la existent al nivell de la 
plataforma inferior. Es disposarà caseta prefabricada de formigó en superfície, tipus 
Ormazabal PFU-6, per a dues posicions de transformador i les corresponents cel·les. 
L’escomesa des de la xarxa existent fins a aquest punt es durà a terme segons indiqui 
la companyia subministradora. 
Des d’aquest nou CT en sortirà: 

- Una línia de BT per a abastir la nova edificació de la UZ1. 
- Una nova línia per al subministrament de la UZ2 on es disposarà l’Estació de 

Servei i on es preveu disposar dos carregadors de vehicles elèctrics de càrrega 
ràpida. 
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- Una línia per a l’enllumenat públic de la zona. 
Zona d’Equipaments 
Es desconeix si l’armari de distribució existent a la cantonada sud-oest de la parcel·la 
de l’edifici unifamiliar situat al sud-est de la parcel·la d’equipaments permetrà la connexió 
o caldrà anar a buscar la connexió al ramal que abasteix els dos habitatges adossats 
situats al sud-oest de la parcel·la. 
 
El cablejat de la xarxa de baixa tensió anirà per l’interior de canonades de PEAD corrugat 
de d160mm de diàmetre interior, amb la paret interior llisa. Aquestes canonades es 
protegiran amb formigó HM-20. A tot el llarg de la instal·lació es col·locaran arquetes 
tipus PEUSA prefabricats de formigó o fetes “in situ” segons les dimensions indicades 
en plànols per facilitar la col·locació dels cables elèctrics i el seu posterior manteniment 
o substitució. Per sobre del prisma de canalitzacions es col·locaran les plaques grogues 
d’identificació de xarxa elèctrica segons model de la companyia subministradora. Les 
dimensions dels prismes de les canonades es detalla en el plànol nº 10, i aniran en 
funció del número de línies i si aquestes son de baixa o mitja tensió. El rebliment de la 
resta de la rasa es realitzarà segons s’indica en les NCCS de PEUSA per a cada cas 
concret. 
Els conductors de la xarxa de baixa tensió seran d’alumini del tipus RV  3x1x240+1x150 
mm2 de secció 0.6/1 kv i portaran una protecció de polietilè reticular i PVC.  
En la direcció d’obra el contractista responsable de les instal·lació de baixa tensió 
aportarà projecte de legalització de la instal·lació, que prèviament aprovarà la 
companyia distribuïdora. 

3.8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS  
La instal·lació de la xarxa de telecomunicacions es preveu realitzar-la soterrada 
mitjançant la col·locació de dos tubs de PVC de 90 mm de diàmetre, segons indicacions 
del plànol nº 11 també es preveu la col·locació de pericons prefabricats de formigó tipus 
M per facilitar la col·locació del cablejat i el seu posterior manteniment o substitució.  
Totes les canonades aniran protegides amb formigó, es a dir que els prismes de les 
canalitzacions seran de formigó tant vagin per la vorera com per la calçada. Les 
dimensions dels prismes de les canonades es detallen en el plànol nº 9. El rebliment de 
la resta de la rasa es realitzarà amb material seleccionat. 
Correspon al contractista adjudicatari només l’execució dels treballs d’obra civil d’aquest 
capítol, essent a càrrec de la companyia el subministrament i col·locació del cablejat i 
altres components; segons conveni que haurà de signar el promotor amb la companyia 
Alt Urgell Fibra.  

4. CONSIDERACIONS CONTRACTUALS I DAMINISTRATIVES. 

4.1. OBRA COMPLETA 
Es fa constar que el present Projecte de Construcció complirà amb el requisits exigits 
per la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público“, (en endavant 
LCAP) especialment pel que fa referència als articles 231 (Projecte d’obres), 233 
(Contingut dels projectes), ja que es refereix a obra completa, susceptible d’ésser 
entregada a l’ús general, i compren tots i cadascun dels elements necessaris per a la 
utilització de l’obra. 
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La present memòria valorada inclou els documents reglamentaris i reuneix els requisits 
exigits per la legislació vigent pel que fa a la definició i valoració de les obres a nivell 
d’avant projecte. 
Per a l'execució de la present memòria valorada s'han d'observar a més a més dels 
documents adjuntats, les Normatives i Disposicions vigents en les matèries que hi 
afecten. 

4.2. FASES, LOTS I TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini de les obres proposat pel tècnic sota-signant és sis mesos (6), a comptar des 
de la signatura de l'acta de replanteig entre la propietat, contractista i direcció tècnica de 
les obres. Aquest termini però, pot resultar modificat si ho especifica el corresponent 
Plec de Prescripcions Administratives i Econòmiques que regeixen la licitació de les 
obres.  
Abans d’iniciar les obres el contractista haurà de redactar un Pla de Treballs que s’adapti 
al termini establert. 
Es preveu executar l’obra en una única fase. 
Tampoc es divideix l’obra en lots atès que la realització independent de les diferents 
parts de l’obra dificultaria la correcta execució de la mateixa 

4.3 TERMINI DE GARANTIA 
Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les 
mateixes, a signar entre la propietat, el contractista adjudicatari i el tècnic director de les 
obres. El termini de garantia serà d’un any comptador des de la signatura d’aquesta 
acta. Una vegada comprovat l’estat de les obres pel tècnic director al cap de DOTZE 
MESOS, aquest elevarà un informe al promotor sobre la conveniència de retornar la 
fiança establerta pel contractista. 

4.4 REVISIÓ DE PREUS 
Atesa la curta durada prevista per a l’execució dels treballs, inferior a un any, no es 
preveu cap fórmula de revisió de preus. El contracte entre l’empresa promotora i el 
contractista, però, establirà el que les dues parts acordin. 
En el cas de ser necessària la revisió de preus per causes extraordinàries o no previstes 
seria d’aplicació el  Real Decret 1359/2011, de 7 d’octubre de 2011 
En qualsevol cas serà el contracte a signar entre l’Ajuntament i el Contractista 
adjudicatari de les obres el que fixarà si s’actualitzen amb alguna taxa anual, tipus IPC 
o similar, i les condicions d’aplicació. 

4.5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En plicació a l’article 77 de LCAP, els contractistes han de disposar de la classificació 
d’empresa corresponent per acreditar la solvència per contractar 

• Grup A, Subgrup 2; categoria A 
• Grup E, Subgrup 1, categoria A 
• Grup I, Subgrup 6, categoria A 

4.6.  SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
L’11 de febrer de 1996 va entrar en vigor la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta llei és modificada per la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre. 
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L’Estudi de Seguretat i Salut servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora 
per a redactar el Pla de Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de la 
prevenció de riscos professionals, que haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa, segons el cas, durant l'execució de 
l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb el Real Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes específics per l'aplicació de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 1627/1997, de 24 de octubre, 
que indica l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat 
i salut a les obres (Article 4).  
Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de 
seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents : 

• Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,08€.  
• Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun 

moment.  
• El volum de la ma d’obra ( nombre de treballadors x dies de feina ) sigui superior 

a 500 dies. 
• Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el cas, 

en ser una obra d’urbanització. 

Al no ser d’aplicació cap dels punts anteriors es redactarà un Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Atès el que disposa l’article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de l’obra 
elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’”Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut” del present projecte. 
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5. CONTINGUT DE PROJECTE. 
Els documents que integren el present projecte, i el seu contingut, són: 
I.- MEMÒRIA I ANNEXES  
Memòria  
Annex 1.- Escrits a companyies. 
Annex 2.-  Reportatge fotogràfic. 
Annex 3.- Relació de normativa vigent d’obligat compliment. 
Annex 4.- Traçat i replanteig. 
Annex 5.- Moviment de terres 
Annex 6.- Traçat i replanteig 
Annex 7.- Xarxa de clavegueram 
Annex 8.-  Abastament d’aigua potable 
Annex 9.- Previsió i extinció d’incendis 
Annex 10.-  Xarxa de mitja i baixa tensió. 
Annex 11.- Estudi de Gestió de Residus 
Annex 12- Justificació de preus. 
Annex 13.- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
II.- PLÀNOLS 
01 Situació i emplaçament 
02 Emplaçament. Ortofotoplànol 
03.1 Planejament urbanístic vigent. M.P. NPU MAP01 
03.2 Planejament urbanístic vigent. M.P. NPU MAP02 
04.1 Topogràfic general 
04.2. Topogràfic detall. Situació actual 
05 Serveis existents  
06.1 Planta seccions. Secció I 
06.2. Seccions II 
07.1  Planta Urbanització 
07.2 Secció i detalls 
08.1 Instal·lacions de clavegueram  
08.2 Instal·lacions de clavegueram. Secció olongitudinal3 
08.3  Instal·lacions de clavegueram. Detalls 
09.1 Instal·lacions d'aigua potable 
09.2 Instal·lacions d'aigua potable. Detalls 
10.1 Instal·lacions de Mitja i Baixa tensió. Enllumenat públic 
10.2 Instal·lacions de Mitja i Baixa tensió. Detalls 
10.2 Instal·lacions d’enllumenat públic. Detalls 
11.1 Instal·lacions de telecomunicacions 
11.2 Instal·lacions de telecomunicacions. Detalls 
12.1 Planta comuna d’instal·lacions 
12.2 Planta comuna d’instal·lacions. Secció  
III.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
1.- Plec de condicions facultatives. 
2.- Plec de condicions tècniques. 
IV.- PRESSUPOST 
1.- Estat d’amidaments 
2.- Quadre de preus núm. I 
3.- Quadre de preus núm. II 
4.- Pressupostos parcials 
5.- Pressupost general 
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6. RESUM DEL PRESSUPOST. 
Els preus de les unitats d’obra de aquest Projecte es justifiquen en detall a l’Annex núm. 
12 de la present memòria i són els que figuren als quadres de preus del Document núm. 
IV de Pressupost, en el qual també s’hi detallen els amidaments de cada una de les 
unitats d’obra.  
Aplicant el quadre de preus a l’estat d’amidaments, s’obté un Pressupost d’Execució 
Material que puja a la quantitat de:   
CENT VUITANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS (184.873,95€) 
Aquest P.E.M. estarà incrementat amb el 19 % corresponent a les Despeses Generals 
(13%) i el Benefici Industrial (6%), obtenint-se el Pressupost d'Execució per Contrate 
abans d'IVA: 
DOS-CENTS VINT MIL EUROS (220.000,00 €) 
Una vegada obtingut el Pressupost d’Execució per Contracte abans d’IVA, s’hi aplica el 
21 % del Impost sobre el Valor Afegit, proporcionant el Pressupost d’Execució per 
Contracte  que puja a la quantitat de: 
DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS (266.200,00 €) (*) 
(*) Les obres d’urbanització estaran subjectes a la Inversió del subjecte passiu d’IVA (lletra f), de l’article 
84.Uno.2º de l’IVA introduït per la Llei 7/2012, i per obres d’urbanització entenem “totes aquelles que tenen 
per objecte el proveïment, l’evacuació d’aigües, el subministrament d’energia elèctrica, les xarxes de 
distribució de gas, les instal∙lacions telefòniques, els accessos, els carrers i voreres. S’exclouen aquells 
estudis previs com estudis o tràmits administratius. 

7.- CONCLUSIONS.  
Amb el contingut de la present Memòria i els Plànols que l’acompanyen es considera 
suficientment descrit Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística 12  - Pla 
de Sant Tirs, al Terme Municipal de Ribera d’Urgellet, i s’eleva a la consideració de 
l’autoritat competent per a la seva aprovació, si s’escau. 
 
El tècnic autor: 

Signat,  

 
        
    

URBEG SLP 

Joan Gurrera i Lluch 

 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat CICCyP núm.: 8.338 

La Seu d’Urgell, 28 de Gener de 2022 
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ANNEX 1. ESCRITS A COMPANYIES. 
 
01.- CASSA:  XARXA D’AIGUA POTABLE 
En data 21 d’Abril de 2021 es va sol·licitar assessorament per a projectar la xarxa d’aigua potable 
del Projecte d’Urbanització del PAU-12. 

CASSA va informar verbalment que NO era l’ens gestor de l’Aigua del TM de Ribera d’Urgellet. 

La xarxa projectada s’ha realitzat en base a l’assessorament verbal de la Brigada d’Obres 
Municipal en relació a la Xarxa d’Aigua Potable Existent al nucli. 

 
02.- E-DISTRIBUCION:  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
En data 21 d’Abril de 2021 es va sol·licitar el primer assessorament per a projectar la xarxa 
d’aigua potable del Projecte d’Urbanització del PAU-12. 

Des de llavors s’ha demanat, de nou, en diverses ocasions, l’assessorament a la companyia E-
DISTRIBUCION sense aconseguir, a la data de presentació del document, una resposta 
concreta. 

El Projecte d’Urbanització realitza una aproximació d’instal·lació que haurà de ser verificada per 
la companyia subministradora abans de la seva construcció. 

 
03.- TELEFÓNICA:  XARXA DE TELEFONIA 
En data 21 d’Abril de 2021 es va sol·licitar l’assessorament per a projectar la xarxa de telefonia 
del Projecte d’Urbanització del PAU-12. 

En data 27 d’Abril de 2021 es va rebre resposta amb número de registre però no s’ha rebut cap 
més comunicació per part de Telefónica. 

 
04.- ALT URGELL FIBRA:  XARXA DE TELEFONIA I FIBRA 

ÒPTICA 
En data 1 d’Octubre de 2021 es va sol·licitar l’assessorament per a projectar la xarxa de telefonia 
i fibra òptica del Projecte d’Urbanització del PAU-12 a l’empresa local de telefonia i fibra òptica 
Alt Urgell Fibra. 

Actualment aquesta empresa és qui dona servei a les instal·lacions existents de l’empresa 
MAPISA.  

Atès que la totalitat de l’àmbit del PAU-12 correspon a propietari únic (TEIX 2013 SLU) el Projecte 
d’Urbanització ha referit la xarxa projectada de telefonia i fibra òptica a l’assessorament realitzat 
per Alt Urgell Fibra, prescindint de l’empresa Telefónica. 

 
05.- AJUNTAMENT DE RIBERA D’URGELLET:  SOL·LICITUD D’INFORME DE 

SUFICIÈNCIA DE RECURSOS 
HÍDRICS 

 

 
 
La xarxa de clavegueram municipal del nucli del Pla de Sant Tirs es de tipus NO separativa. El 
nucli compta amb una fossa situada al nord del nucli, en direcció al riu Segre. No es preveu la 
possibilitat de connexió a la xarxa pública de clavegueram. Per aquest motiu i atès que igualment 
cal realitzar un abocament a medi de la xarxa d’aigües pluvials de la zona d’ampliació del PAU-
12 es preveu ja en fase de projecte la implantació d’una petita EDAR i la unificació de la canonada 
i punt d’abocament a medi. 
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01.- CASSA:  XARXA D’AIGUA POTABLE 

 



Marc Vidal Farré 
Arquitecte 
 

  
      
URBEG,SL 
 
Plaça del Carme, 12 – 3er 2a     25700 – La Seu d'Urgell 

Tel.: 973.360.582                       marc@urbeg.cat 

Fax: 973.360.174                       http://www.urbeg.cat 

 
  
La informació d'aquest correu electrònic i documents, arxius i fitxers annexes és estrictament confidencial i està destinada a l'ús exclusiu 
del destinatari. Qualsevol persona diferent al destinatari que rebi aquesta informació ha de saber que està prohibit revelar, reproduir o 
usar al seu contingut, havent de procedir a la seva eliminació immediata. Si per error ha rebut aquest correu electrònic i documentació 
annexa, preguem ens ho comuniquin immediatament. 

La información de este correo electrónico y documentos, archivos y ficheros adjuntos, es estrictamente confidencial y está destinado al uso
exclusivo del destinatario. Cualquier persona diferente del destinatario que reciba esta información, debe saber que está prohibido revelar,
reproducir o usar su contenido, procediendo a su eliminación inmediata. Si por error recibe este correo electrónico y documentación 
adjunta, pedimos nos lo comunique inmediatamente. 
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02.- E-DISTRIBUCION:  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 

 



Joan Marquet Lacaya
Arquitecte



Marc Vidal Farré 
Arquitecte 
 

  
      
URBEG,SL 
 
Plaça del Carme, 12 – 3er 2a     25700 – La Seu d'Urgell 

Tel.: 973.360.582                       marc@urbeg.cat 

Fax: 973.360.174                       http://www.urbeg.cat 

 
  
La informació d'aquest correu electrònic i documents, arxius i fitxers annexes és estrictament confidencial i està destinada a l'ús exclusiu 
del destinatari. Qualsevol persona diferent al destinatari que rebi aquesta informació ha de saber que està prohibit revelar, reproduir o 
usar al seu contingut, havent de procedir a la seva eliminació immediata. Si per error ha rebut aquest correu electrònic i documentació 
annexa, preguem ens ho comuniquin immediatament. 

La información de este correo electrónico y documentos, archivos y ficheros adjuntos, es estrictamente confidencial y está destinado al uso
exclusivo del destinatario. Cualquier persona diferente del destinatario que reciba esta información, debe saber que está prohibido revelar, 
reproducir o usar su contenido, procediendo a su eliminación inmediata. Si por error recibe este correo electrónico y documentación
adjunta, pedimos nos lo comunique inmediatamente. 



1

Joan Marquet

De: Joan Gurrera
Enviado el: martes, 31 de agosto de 2021 8:42
Para: Joan Marquet
Asunto: RV: RV: Pau-12 Pla de Sant Tirs

 
De: Conexiones e‐distribución <conexiones.edistribucion@enel.com>  
Enviat: dimarts, 31 d’agost de 2021 7:53 
Per a: Joan Gurrera <gurrera@urbeg.cat> 
Tema: RE: RV: Pau‐12 Pla de Sant Tirs 
 

 

      

 

 

En referencia a su consulta, le informamos que nos indique si está solicitando un nuevo suministro o una ampliación, 
puesto que en el desglose se hace referencia, quedamos a la espera de que nos lo indique, Gracias.  

 

 Código Expte NNSS: ‐ 
 Dirección del punto de suministro: ‐ 

Atentamente, Servicio de Atención Técnica a Clientes 

Gestión de Conexiones 

Teléfono 900 92 09 59 

Email Conexiones.edistribucion@enel.com 

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web www.edistribucion.com (área privada) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión
existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación 
relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Le informados de que E‐distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que
establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación
legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, 
algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así 
como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que
puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e‐distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información 
puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html 

 

De: jmarquet@urbeg.cat  

Enviado el: 24/08/2021 14:22  





( 2 ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante. 

PRESOLICITUD

( 1 ) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.
       Este dato no será utilizado para otro propósito.



PRESOLICITUD



( 2 ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante. 

PRESOLICITUD

( 1 ) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.
       Este dato no será utilizado para otro propósito.



EDISTRIBUCION Redes Digitales SLU

Operaciones Comerciales de Red Cataluña oeste

Referència: PAU-12 PLA DE SANT TIRS

Senyor,

Per encàrrec dels promotors del sector de Sòl Urbà No Consolidat PAU-12 Pla de Sant Tirs previst a
les Normes Urbanístiques del Municipi hem de redactar el Project d’Urbanització corresponent. 

Aquest sector de planejament es situa a l’est del nucli d’El Pla de Sant Tirs, en tres àmbits 
discontinus:

-Bossa Nord C-14: -Conforma dues plataformes sensiblement planes:

Naus MAPISA: situades per sota del nivell de la carretera i la
resta de plataforma

Resta d’àmbit: situades per damunt de la rasant de la 
carretera C-14 a la part sud-oest i a nivell a la 
part nord-est. 

Està situada entre 3.50-4.00m per damunt de 
la plataforma de les naus de MAPISA.

-Bossa Sud C-14: -Sensiblement elevada respecte la carretera C-14 i en lleuger pendent 
cap al camí limítrof a l’est (àmbit discontinu, no s’hi actua a nivell 
d’electrificació)

-Pistes Esportives: -Plataforma plana just a tocar del nucli urbà.

Segons aixecament topogràfic realitzat per l’empresa TAUP SLP, l’àmbit del PAU-12 té una superfície
de 19.332 m² de sòl.

El planejament preveu un sostre màxim de 6.615 m² per a usos industrials i de serveis;

SOSTRE MÀXIM 6.615 m² st 100,00%
7c Indústria aïllada (*) 5.759 m² st 87%
8c1 Zona de serveis aïllada - PAU 12 856 m² st 13%.

(*) La zona d’indústria aïllada ja hi ha edificats aproximadament 3.487 m² de sostre segons 
consta a cadastre, amb ús “comercial”. Es tracta d’un magatzem de materials de la 
construcció i oficines associades amb una potència contractada de 30 kw segons indica el 
promotor.

S’aporta un quadre annex amb l’estudi de càrregues segons ITC BT-10 i segons la previsió de 
potència a contractar segons indicacions del promotor.



Per la present li demano la seva inestimable col·laboració per a que m’indiquin:

les línies elèctriques aèries i soterrades existents
l’assessorament tècnic de la xarxa de mitja i baixa tensió, per la seva inclusió en el 
projecte d’urbanització

Les dades de l’enginyeria on enviar la documentació:

URBEG, SLP
Joan Gurrera i Lluch - Marc Vidal i Farré - Joan Marquet i Lacaya
marc@urbeg.cat – jmarquet@urbeg.cat
Telf. 973.360.582 
Plaça del Carme 12, 3r 2a
25.700 – La Seu d’Urgell

En cas que necessiteu qualsevol altra documentació, no dubteu en contactar-nos.

Esperant en breu termini la seva resposta, aprofitem l’avinentesa per agrair-li per endavant la seva 
col·laboració i saludar-lo cordialment.

Els tècnics autors:

Signat,

Joan Gurrera i Lluch Marc Vidal Farré Joan Marquet Lacaya
Enginyer de camins, c. i p. Arquitecte          Arquitecte
Col·legiat C.I.C.C.iP.: 8.338 Col·legiat C.O.A.C.: 43.954-1      Col·legiat C.O.A.C.: 43.960-6

La Seu d’Urgell,  23 d’Agost de 2021



CÀLCUL INCREMENT ENERGIA ELÈCTRICA

SUP. SOLAR SOSTRE SOSTRE RATI (ITC BT-10) PARCIAL PREVISIÓ
(M² SL) (M² ST) (M² ST) (W/M² ST) (KW) CONTRACTACIÓ

UNITAT DE ZONA 1: PLATAFORMA INFERIOR - NAUS 
EXISTENTS (CLAU 7C) - SOSTRE EXISTENT (S/CADASTRE) (*)

3.487 125 435,88

UNITAT DE ZONA 1: PLATAFORMA INFERIOR - INCREMENT 
DE SOSTRE ADMISSIBLE

1.632 125 204,00

UNITAT DE ZONA 1: PLATAFORMA SUPERIOR 640 125 80,00 15,00
UNITAT DE ZONA 2: COMERCIAL-GASOLINERA 1.253 856 856 100 85,60 15+20

TOTAL: 6.615 6.615 805,48 80,00

(*) Sostre preexistent. Potència contractada: 30 kw

EQUIPAMENT PÚBLIC 5.759  -  -  - 20,00 20,00

TOTAL PREVISIÓ ÀMBIT NAUS + ÀMBIT EQUIPAMENT: 825,48 100,00

8.529 5.759
30,00

ANNEX - EXTRACTE DE CÀRREGUES

El present Estudi aporta una previsió de màxims d’increment de consum elèctric. S’aporta un primer 
quadre en base al càlcul segons la ITC BT-10.

La societat promotora NO preveu destinar la parcel·la “Clau 7c” a usos industrials sinó a l’activitat de 
magatzem de materials per a la construcció, no necessitarà en cap cas les potències que derivarien la 
ITC BT-10, de manera que es fa una nova previsió segons la columna de “PREVISIÓ”

La societat promotora PREVEU destinar la parcel·la “Clau 8C1” a una estació de servei amb una 
botiga associada, per tant tampoc, no necessitarà en cap cas les potències que derivarien la ITC BT-
10, de manera que es fa una nova previsió segons la columna de “PREVISIÓ”

La societat promotora TEIX 2013 SLU és propietària única de totes les zones d’aprofitament 
privat.

Està en disposició d’aportar, si escau, carta de compromís conforme en cas que en el futur
siguin necessàries majors potències que les sol·licitades ara (columna “PREVISIÖ”) es faria 
càrrec dels costos associats de col·locació d’un nou transformador en cas que aquest fos
necessari i, si escau, en faria ara la previsió d’implantació en algun dels edificis  existents o 
nous a edificar.
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SUPERFÍCIE TOTAL 19.332 m² 100,00%

Sistemes V espais lliures 4.333 m² 22,41%

E7 equipaments 2.677 m² 13,85%

X vitalitat 2.540 m² 13,14%

Total Sistemes 9.550 m² 49,40%

Zones 7c Indústria aïllada 8.529 m² 44,12%

8c1 Zona de serveis aïllada - PAU 12 1.253 m² 6,48%

Total  Zones 9.782 m² 50,60%

SOSTRE MÀXIM 6.615 m² st 100,00%

7c Indústria aïllada 5.759 m² st 87%

8c1 Zona de serveis aïllada - PAU 12 856 m² st 13%

6.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
La modificació puntual es refereix, en els termes que no restin aquí regulats, a tota la normativa 
d’aplicació del cos documental de les Normes Urbanístiques de les NPU MSP AP. 
 
6.1.- MODIFICACIÓ DE LA FITXA DEL PAU 12 
 
PAU – 12 Pla de Sant Tirs                                                             Ribera d'Urgellet 
 
Polígon d'Actuació Urbanística 
Sòl Urbà No Consolidat 
 
Àmbit Situat al nord i est del nucli, format per tres zones segons la descripció 

següent:: 
- Zona nord C-14, on se situa l'aprofitament privat i una part 
del sistema d’espais lliures i vialitat. 
- Zona Sud C-14, destinat íntegrament al sistema d’espais 
lliures i vialitat. 
- Zona est nucli, destinat al sistema d’equipaments. 

 
Objectius Ordenar una implantació industrial existent i la seva ampliació, previsió 

d’implantació d’un servei de carreteres i obtenció dels sòls de cessió 
de sistemes d'espais lliures i equipaments. 

 
Condicions d'Ordenació 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicions de Gestió i 
Execució - Es fixa un Polígon d’Actuació Urbanística discontinu. Sistema de 

reparcel·lació amb la modalitat per compensació bàsica.  
 - Cessió de l’aprofitament urbanístic a favor de l’administració actuant: 

-Cessió del 10% del increment de l'aprofitament urbanístic de 
les NPU MAP de l’any 2015 en relació a la revisió de les NPU 
MSP APA de l’any 2010. 
-Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic en relació a 
l’increment de sostre previst a la MP NPU MAP de l’any 2020 
per a l’ampliació del PAU-12. 
-La cessió de l’Aprofitament urbanístic es realitzarà en import 
econòmic segons resulti de la valoració del Projecte de 
Reparcel·lació.  

 
Usos    Ús dominant: Industrial - Serveis 

Ús compatible: Els admesos en les zones i subzones 
 
Altres    Clau 7C – Parcel·la única 
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03.- TELEFÓNICA:  XARXA DE TELEFONIA 



Marc Vidal Farré 
Arquitecte 
 

  
      
URBEG,SL 
 
Plaça del Carme, 12 – 3er 2a     25700 – La Seu d'Urgell 

Tel.: 973.360.582                       marc@urbeg.cat 

Fax: 973.360.174                       http://www.urbeg.cat 

 
  
La informació d'aquest correu electrònic i documents, arxius i fitxers annexes és estrictament confidencial i està destinada a l'ús exclusiu 
del destinatari. Qualsevol persona diferent al destinatari que rebi aquesta informació ha de saber que està prohibit revelar, reproduir o 
usar al seu contingut, havent de procedir a la seva eliminació immediata. Si per error ha rebut aquest correu electrònic i documentació 
annexa, preguem ens ho comuniquin immediatament. 

La información de este correo electrónico y documentos, archivos y ficheros adjuntos, es estrictamente confidencial y está destinado al uso 
exclusivo del destinatario. Cualquier persona diferente del destinatario que reciba esta información, debe saber que está prohibido revelar,
reproducir o usar su contenido, procediendo a su eliminación inmediata. Si por error recibe este correo electrónico y documentación 
adjunta, pedimos nos lo comunique inmediatamente. 
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Marc Vidal Farré
Arquitecte
 

 
     
URBEG,SL



 
Plaça del Carme, 12 – 3er 2a     25700 – La Seu d'Urgell

Tel.: 973.360.582                       marc@urbeg.cat

Fax: 973.360.174                       http://www.urbeg.cat

 
 
La informació d'aquest correu electrònic i documents, arxius i fitxers annexes és estrictament confidencial i està destinada a l'ús exclusiu 
del destinatari. Qualsevol persona diferent al destinatari que rebi aquesta informació ha de saber que està prohibit revelar, reproduir o 
usar al seu contingut, havent de procedir a la seva eliminació immediata. Si per error ha rebut aquest correu electrònic i documentació 
annexa, preguem ens ho comuniquin immediatament.

La información de este correo electrónico y documentos, archivos y ficheros adjuntos, es estrictamente confidencial y está destinado al uso
exclusivo del destinatario. Cualquier persona diferente del destinatario que reciba esta información, debe saber que está prohibido revelar, 
reproducir o usar su contenido, procediendo a su eliminación inmediata. Si por error recibe este correo electrónico y documentación
adjunta, pedimos nos lo comunique inmediatamente.
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05.- AJUNTAMENT DE RIBERA D’URGELLET:  SOL·LICITUD D’INFORME DE 
SUFICIÈNCIA DE RECURSOS 
HÍDRICS 

 



ID Registre: E2022000075
Data i hora: 25/01/2022 17:18:15

Nom: TEIX 2013 SLU 
TEIX 2013 SLU

DNI / NIF: B66050089
Domicili: Carrer Portbou, 1  Km.:   Bloc:  Escala:  Pis: 4 Porta: 4 Nucli Municipal: BARCELONA
Municipi: BARCELONA (Barcelona)
C.P.: 08028

636113268
jordicr@economistes.com

Dades del Representant

Nom: JOAN MARQUET LACAYA

Tipus de document: DNI / NIF52308762T
Domicili: Carrer ,  Km.:   Bloc: Escala: Pis:  Porta: Nucli Municipal: 
Municipi: ()
C.P.:

jmarquet@urbeg.cat

Exposo:
QUE L'AJUNTAMENT DE RIBERA D'URGELLET, COM A ENS GESTOR DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Documents relacionats:

2126 PAU-12_AjRU_ISRH.pdf
(Hash:052052071050053071049060061057062059052061074038039084043086036087082041093041090040043092038018016102103017018019019108)

Per S.M.S.: 
636113268

Per e-mail: 

Signada per: JOAN MARQUET LACAYA



e-Mail: jordicr@economistes.com



TAULA D'ESTIMACIÓ INCREMENT DEMANDA CONSUM D'AIGUA

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 12
Sostre Potencial Màxim 6.615 m² sostre
Consum unitari sostre (industrial) 2,50 l / m² sostre / dia
Consum unitari sostre (terciari/comercial) 1,10 l / m² sostre / dia

UZ 1 (assimilat a terciari-comercial >> magatzem materials construcció) 6.335
UZ 2 (assimilat a terciari-comercial) 942

Total Consum Diari 7.277 litres / dia
Total Consum Anual PAU-12 2.656 m³
CABAL PAU-12 0,08 litres / segon

Ajuntament de Ribera d’Urgellet 
A/A SSTT – Secretaria - Alcaldia 

25.796 – Pla de Sant Tirs 
 

Referència: 2126 PU PAU-12 pla de Sant Tirs 
 
Senyors, 
 
1.- Per encàrrec dels promotors del Polígon d’Actuació Urbanística PAU-12 Pla de Sant Tirs estem 
redactant el Projecte d’Urbanització d’aquest àmbit.  
 
2.- Segons consta al Document Ambiental que forma part del cos documental de la Modificació Puntual: 
 

4.3.1.- ABASTAMENT 
  4.3.1.1.- Descripció de la xarxa  

La xarxa d’aigua que abasta actualment l’àmbit prové de  la xarxa d’aigua potable municipal. 
La tramitació i aprovació de la Modificació Puntual comportarà un previsible increment potencial de la 
demanda de recursos hídrics a l’àmbit del PAU-12. 
L’estudi d’increment de la demanda de recursos hídrics adjunt només té en compte l’increment potencial 
dels nous usos que poden representar un canvi d’ús respecte l’actual. 
La internalització del cost d’increment o modificació dels sistemes tècnics corresponents de la 
infraestructura d’abastament, en cas que sigui necessari, serà íntegrament a càrrec del promotor de les 
obres. 

 
  4.3.1.2.- Estudi de demanda 

Concretament es realitza l’estudi per a: 
- ampliació edificabilitat zona industrial existent 
- una zona de serveis (afrontant a la carretera C-14) 

 
A l’efecte de còmput d’increment de demanda es realitza en base al l’aprofitament industrial. 
Es demanarà informe tècnic a l’ens gestor de la infraestructura d’abastament d’aigua potable per tal que es 
verifiqui la suficiència de recursos hídrics municipals en base als càlculs d’increment de la demanda 
anteriors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Segons consta  a la Normativa que regula el PAU-12, per indicació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua en la fase de sol·licitud d’informes a organismes sectorials: 
 

Condicions de l’informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua Serà necessari sol·licitar informe a l’ens gestor de la infraestructura 

d’abastament d’aigua per verificar la suficiència de recursos hídrics 
municipals per satisfer la nova demanda (2.656 m3/any). 

 
Serà a càrrec del PAU-12 la internalització de costos de l’abastament 
d’aigua i sanejament així com la obligatorietat de dotar-se d’un sistema 
de depuració propi i disposar de la corresponent autorització 
d’abocament. 

 
3.- Els cabals indicats en el document ambiental i la normativa de la modificació puntual es 
refereixen a una increment de recursos hídrics que resultaria en el cas de dedicar tot el sostre 
potencial màxim a un ús industrial. 



 
4.- En el cas que ens ocupa, tenim: 

- Unes instal·lacions existents, amb connexió a la xarxa d’abastament d’aigua municipal, 
dedicades a magatzem de venta de productes de la construcció. 
- Una zona d’ampliació d’ús industrial, vinculat a l’activitat existent i en parcel·la única. En 
aquesta ampliació de parcel·la està previst d’edificar, en el futur, una nau de 640 m² st (màxim 
admès pel planejament) per a exposició i venda de materials. 
- Una nova zona de serveis amb edificació aïllada, que es destinarà a una Estació de Servei amb 
benzinera, una petita zona de venda, un petit bar i zona de magatzem vinculat a l’activitat. 

Per tant, el cabal real necessari segurament serà inferior al màxim previst. 
 
5.- La xarxa d’aigua d’incendis atesa la impossibilitat de connexió amb la xarxa municipal es projecta des 
d’un dipòsit enterrat emplaçat dins de parcel·la privada, i connectat a una estació de bombament per tal 
de garantir el funcionament dels hidrants segons preveu la legislació vigent. 
 
 
7.- Per tot lo exposat des del punt 1 al 5, en coherència amb els cabals exposats a la normativa 
urbanística vigent, es sol·licita a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet un informe de suficiència de 
recursos hídrics de 2.656 m³ / any per a l’ampliació d’instal·lacions dins del PAU-12 
 
Les dades de l’enginyeria on enviar la documentació: 

URBEG, SLP 
Joan Gurrera i Lluch - Marc Vidal i Farré -  Joan Marquet i Lacaya  
marc@urbeg.cat – jmarquet@urbeg.cat 
Telf. 973.360.582  
Plaça del Carme 12, 3r 2a 
25.700 – La Seu d’Urgell 
 

 
En cas que necessiteu qualsevol altra documentació, no dubteu en contactar-nos. 
 
Esperant en breu termini la seva resposta, aprofitem l’avinentesa per agrair-li per endavant la seva 
col·laboració i saludar-lo cordialment. 
 
El tècnics autors: 

Signat, 

 

        Joan Gurrera i Lluch  Marc Vidal Farré  Joan Marquet Lacaya 
   Enginyer de camins, c. i p.       Arquitecte            Arquitecte 

   Col·legiat C.I.C.C.iP.: 8.338      Col·legiat C.O.A.C.: 43.954-1      Col·legiat C.O.A.C.: 43.960-6 

La Seu d’Urgell,  25 de Gener de 2022 
 
 

mailto:marc@urbeg.cat
mailto:jmarquet@urbeg.cat
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ANNEX 3. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 
NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   
 

GENERAL 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  
• Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

VIALITAT 
• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
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(BOE 12/12/2003) 
• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 
• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis.  
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 

públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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HIDRANTS D’INCENDI 
• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

XARXES DE SANEJAMENT 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

GENERAL 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 

comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

ALTA TENSIÓ 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

BAIXA TENSIÓ 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
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• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

ENLLUMENAT PÚBLIC 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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ANNEX 4. TRAÇAT I REPLANTEIG. 

X Y Z

367.220,20 4.686.322,37 666,67
367.213,44 4.686.327,82 666,41
367.185,53 4.686.329,70 666,32
367.182,39 4.686.328,32 666,36
367.171,42 4.686.322,80 666,36
367.130,31 4.686.302,13 666,65
367.124,87 4.686.283,99 667,21
367.130,16 4.686.274,74 667,50
367.150,95 4.686.272,31 667,18
367.175,52 4.686.298,65 666,70
367.177,31 4.686.311,09 666,53

X Y RADI

367.195,55 4.686.316,19 16,02
367.136,47 4.686.290,39 13,25
367.141,44 4.686.281,18 13,00
367.167,48 4.686.306,15 11,00

COORDENADES EIX VIAL 

COORDENADES RADIS
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ANNEX 5. MOVIMENT DE TERRES. 

 

  

Desmunt Terraplè

T2 9,01 0,19 20 90,10 1,90
T3 12,95 0,25 20 219,60 4,40
T4 14,73 0,94 20 276,80 11,90
T5 29,69 1,90 20 444,20 28,40
T6 59,78 1,59 20 894,70 34,90
T7 40,97 1,11 20 1007,50 27,00
T7' 36,12 4,52 13,73 529,22 38,65
T8 49,08 0,05 6,27 267,10 14,33
T9 28,88 0,17 20 779,60 2,20
T10 12,32 0,77 20 412,00 9,40
T11 0,00 2,16 20 123,20 29,30
T12 0,00 0,00 20 0,00 45,20

Total 220,00 5.044,02 247,58

EI
X

Eix Pk
Superfície (m²) Distància 

(m) Volum Desmunt (m³)
Volum 

Terraplè 
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ANNEX 6. PAVIMENTS. 

1. INTRODUCCIÓ. 
En el present Annex es justifiquen les seccions de ferm adoptades en funció de les 
característiques del terreny sobre el que es fonamentarà, del tipus de paviment i de la 
categoriatzació del trànsit que haurà de suportar. 
Per a dimensionar els ferms dels vials de la urbanització s’aplica la Norma 6.1 IC 
”Secciones de firme” aprovada per la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por 
la que se aprueba la norma 6.1-IC  de la Instrucción de Carreteras (BOE de 12 de 
desembre de 2003). 

2. FORMACIÓ D’ESPLANADA 
El vial a executar es considera que la totalitat de la seva superfície es tindrà un Sòl 
Tolerable. Tot i això, caldrà assegurar en fase d’obra que aquesta suposició és vàlida i, 
en cas de no ser-ho, caldrà millorar la qualitat del terreny de fonamentació per tal que 
pugui ser considerat un sòl tolerable. Segons l’esmentada norma 6.1 de seccions de 
ferms, les qualitats a aconseguir per a cada tipus de material de fonament del ferm són: 

 
Ara be  la Norma 6.1 s’estableixe tres categories d’esplanada, anomenades E1, E2 i E3. 
Aquestes categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 
càrrega Ev2 obtingut amb l’assaig de carrega amb placa. 

Així doncs tenim que:  

Esplanada E1:  Ev2 ≥60MPa. 
Esplanada E2:  Ev2 ≥120MPa. 
Esplanada E3:  Ev2 ≥300MPa. 
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Atès que tenim sòl tolerable a la fonamentació sobre la que s’assentarà el ferm, hem de 
veure quines capes de materials hi hem de posar a sobre per tal d’aconseguir una 
esplanada E1, E2 o E3. El fet de determinar quina esplanada es vol va en funció dels 
gruixos de ferm que després s’haurà de disposar sobre aquestes capes intermitges. 
Quanta més qualitat resistent s’aconsegueixi (número més alt d’esplanada) menys 
gruixos de ferm necessitarem per a suportar un mateix tipus de trànsit, però també és 
cert que per a aconseguir-la caldrà més gruixos de capes intermitges entre fonament i 
ferm, o bé emprar materials de més qualitat i, per tant, de cost més elevat. 
En vista del trànsit a suportar i de la tipologia de sòl al fonament, hom pot veure que lo 
òptim és aconseguir una esplanada de categoria E1. En el quadre de la Norma que 
s’adjunta a la pàgina següent se’ns donen les opcions per a obtenir aquesta categoria 
d’espanada 
En el nostre cas concret, en base a les dades concretes procedents de l’Estudi 
Geotècnic, busquem tenir una esplanada del tipus E1. Per tant, estem suposant que el 
terreny on s’assenten els carrers en l’actualitat, seran d’una qualitat mitja, i l’hi exigim 
tenir un mòdul de compressibilitatde Ev2 ≥60MPa. 
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3. CATEGORIES DE TRÀNSIT. 
Les categoríes de trànsit estan definides pel número de vehicles pesants que passen 
per una via per cada sentit de circulació en el moment de la posta en servei de la 
infraestructura. La Norma 6.1. estableix les següents categories: 

 
Amb la finalitat de poder establir en el seu cas la categoria del trànsit pesant com un 
dels factors de dimensionament del ferm, l’esmentat manual considera tres grans grups 
de vies de baixa intensitat de trànsit en funció de l'ús predominant de les mateixes. 
Al ser un servei de carreters amb accés per a vehicles pesants es considera una 
categoria de trànsit T41, inferior a 50 vehicles dia, però superior a 25 

4.- SECCIONS DE FERM. 
4.1.- Generalitats. 
La normativa vigent a nivell de carreteres a l’estat espanyol és la recollida en la Norma 
6.1 IC ”Secciones de firme” aprovada per la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de 
noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC de la Instrucción de Carreteras (BOE 
de 12 de desembre de 2003). Aquesta normativa es considera, en molts projectes 
d’urbanització, que proporciona ferms sobredimensionats per a carrers d’urbanitzacions 
de baix número total d’habitatges. Aleshores, el sol a emprar el catàleg de ferms de 
l’INCASOL (dels enginyers de camins Alabern i Guillemany, veugeu dues pàgines més 
endavant). 
A criteri del tècnic autor del present projecte, atès que la urbanització objecte del present 
projecte ha de suportar trànsit a través, és a dir, que hi haurà vehicles pesants, és 
preferible emprar la Instrucción de Carreteras. A la pàgina següents hom pot consultar 
el catàleg de ferms d’aquesta Norma. 
4.2.- Ferms per a vials. 
Paràmetres de disseny: 
Tipus de paviment:   Aglomerat asfàltic en calent. 
Instrucció seguida:   Taula de ferms de la Norma 6.1.-I.C. 
Categoria d’esplanada:   E1  
Tipus de trànsit:   T41 
Secció estructural de ferm escollida: 4111  
20 cm d’aglomerat asfàltic en calent 
40 cm.de base de tot-ú artificial 
Capa intermitja fonament-ferm (veure punt 2.): 45 cm de sòl seleccionat  
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4.5.- Composició de la capa de rodadura d’aglomerat en calent.  
S’ha vist al punt 4.2. que la secció de ferm que té paviment de tipus asfàltic té 20 cm de 
gruix. La seva composició ha de respectar la Norma 6.1.-I.C.: 

 
Es creu que la millor opció per a la capa de rodadura és una mescal densa (D), per a la 
capa intermitja la semidensa (S) i per la base Gruixuda (G), aplicant el que disposa la 
Orden Circular 24/2008 que modifica els articles 532 i 543 del PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 
PUENTES  (PG-3) (vegeu els quadres que s’adjunten a continuació) la composició del 
paviment asfàltic serà: 

- Reg d’imprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP (1,0 Kg/m2) 
- Capa intermitja amb mescla bituminosa en calent de 6 cm de gruix AC22 bin 

B60/70 S 
- Reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4 ADH o C603B3 ADH (0,5 

Kg/m2) 
- Capa de rodadura amb mescla bituminosa en calent de 4 cm de gruix AC16 surf 

B60/70 D 
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ANNEX 7. XARXA DE CLAVEGUERAM. 

1. INTRODUCCIÓ: 
En el present annex es descriu les instal·lacions de recollida d’aigües pluvials i residuals 
del projecte d’urbanització PAU-12 del Pla de Sant Tirs.  
En aquest annex s’estudiarà els cabals d’abocament i la determinació de les pendents 
més adients per tal que l’aigua circuli dins dels marges òptims de velocitat. 
També es descriu la implantació d’un separador d’hidrocarburs que tractarà les aigües 
pluvials procedent de la nova urbanització.  
La Unitat de Zona 2, preveu la implantació d’una benzinera, aquesta portarà un 
separador d’hidrocarburs independent, que es connectarà a la xarxa d’aigües pluvials 
mitjançant una arqueta de presa de mesura. 

2. AIGÜES PLUVIALS. CÀLCUL HIDROLÒGIC I HIDRÀULIC 
Es disposen pous de registre a distàncies inferiors a 50 m i en totes les connexions, 
tombs i punts singulars. Els embornals es connectaran a la xarxa mitjançant canonades 
de 200 mm de diàmetre. S’ha considerat que cada embornal té capacitat per recollir una 
àrea segons el quadre adjunt. Per últim, les connexions entre els embornals, es faran 
mitjançant canonades de 200 fins a 350 mm. 
S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües per 
les clavegueres a fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar allargar 
la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve determinada 
per l’erosió que puguin causar les sorres o altres sòlids que transporti. La limitació de 
velocitat mínima ve determinada per la necessitat d’evitar la sedimentació dels sòlids 
que transporten les aigües pluvials. Les aigües pluvials no han de fluir a través dels 
conductes a velocitats superiors a 3 m/seg i 6 m/seg a secció plena, respectivament, ni 
a velocitats inferiors a 0,6 m/seg i 0,9 m/seg, respectivament. 
El pendent de les clavegueres ha de ser tal que les velocitats màximes i mínimes es 
mantinguin dins dels marges esmentats. En aquest cas serà de l’1% la pendent a cada 
tram de col·lector.  
El dimensionat dels conductes s’ha efectuat mitjançant la fórmula de Manning: 
Q = (A Rh 2/3 * I 1/2) / n 
on: 

Q : cabal 
A : secció d’aigua 
Rh: radi hidràulic; Rh = A/P, P: perímetre mullat 
I : pendent 
n : coeficient de rugositat: pel PVC, n=0,009 

Els càlculs inclouen la comprovació de la limitació de velocitat d’una alçada determinada 
Vmà.x δ 6 m/seg. 
La precipitació diària a la zona de projecte s’ha obtingut de la publicació del Ministerio 
de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” 
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La regió geogràfica en aquest cas és la 0907. 

 
D’aquest plànol d’isolínies es treu que: 

1. El coeficient de variació Cv és de 0,38. 
2. El valor mig de la màxima precipitació diària és de 59 mm/dia. 
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Amb aquestes dues dades, i tenint en compte un període de retorn de 10 anys, el factor 
d’amplificació Kt és de 1,469, de manera que la precipitació diària màxima és de 
59x1,469 = 86,67 mm/día. 
La intensitat de precipitació It (mm/h) s’obté de la fórmula següent: 
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On: 

I Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de una pluja D hores 
corresponent al període de retorn considerat, en mm/h.  

I1  Intensitat horària per al període de retorn considerat, que es la intensitat 
de precipitació per a una durada efectiva de 1 hora, en mm/h. 

Id  Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la 
intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, 
expressada en mm/h.  

D  durada efectiva (temps de concentració) de la pluja per la qual es vol 
calcular la intensitat I. Aquesta durada efectiva D s’expressa en hores.  

Pd  Precipitació màxima en un dia  
P’d  Precipitació màxima corregida en un dia 

El valor de I1/Id s’ha obtingut a partir del mapa 
d’isolínies, elaborat per J.R. Témez, tenint un valor 
igual a 11 per a la zona d’estudi.  
El temps de concentració es calcula com la suma 
del temps que triga l’aigua a entrar a la xarxa de 
sanejament (De) més el temps de recorregut (Dr). 
El temps d’escorrentia (De) en aquest cas el podem 
considerar: De = 10 minuts. 
El temps de recorregut s’ha considerat nul a causa 
que les longituds de les canonades són curtes i 
aquest temps és menyspreable vers el 

d’escorrentia. 
Les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament apunten que xàfecs 
de durada iguals o major que el temps de concentració donen lloc a cabals constants en 
el punt de càlcul, per tant, es dimensiona la conducció pel cabal produït per un xàfec de 
durada igual al temps de concentració (Dc). 
Per tant, tenim: 
Dc = De + Dr = 10 + 0 = 10 minuts 
Aplicant aquesta fórmula la intensitat de pluja resulta de: It =107,41 mm/h 
Per tant tenim que It, T=298.36 l/seg·Ha 
Per al seu càlcul del cabal de projecte, s’utilitza el “Mètode Racional”, que transforma la 
pluja en escorrentia mitjançant la fórmula: 



Projecte d’urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs 
 
 

91 
  URBEG SLP 
Doc.1: Memòria i annexes 

Qp = Cm * it , T * A 
essent: 

Cm  Coeficient d’escorrentia mitjà que correspon a la relació entre la quantitat 
de pluja i la quantitat d’aigua d’escorrentia a l’àrea (A) durant el temps de 
concentració. 

A  Superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal 
it, T   Intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea (l/s. Ha) 

que correspon al màxim xàfec per un període de retorn donat (T) i per una 
durada corresponent al temps de concentració (tc) 
tc : te + tr, on 

te :  temps d’escorrentia 
tr :  temps de recorregut 

Qp  Cabal d’aigües pluvials 

Pels coeficients d’escorrentia en diferents superfícies es prenen els següents 
valors: 
c =  0,9 paviments en espais públics. (inclou cobertes) 
 0,30 Zones verdes sense pavimentar 
En el quadre que s’adjunta a continuació es calculen els coeficients d’escorrentia mitjans 
(Cm), corresponents a cadascuna de les conques vessants. El coeficient d’escorrentia 
mitjà es determina com la suma de productes de les diferents superfícies pel seu 
coeficient, dividida per la superfície total de la conca. 
Al mateix quadre es determinen els cabals punta d’aigües pluvials totals per a 
cadascuna de les conques. 

Qp = Cm * it , T * A 
 It, T= 298,36 l/seg·Ha 

 
Dimensionament de la Xarxa 
Realitzat el disseny de la xarxa i conegut el cabal teòric de disseny que ha de circular 
per cadascun dels trams de càlcul en que hem dividit la xarxa, es procedeix al seu 
dimensionament.  
El criteri seguit pel dimensionament ha estat tenint en compte el següent:  

o El diàmetre mínim del tub serà de 200 mm   
o La pendent no seran inferiors a l’1% ni superior al 4% 
o La velocitat de circulació de l’aigua serà superior a 0,6 m/s per evitar la 

sedimentació i inferior a 6 m/s per evitar fenòmens d’erosió (per tractar-

ZONA Sup,(Ha) Cm It,T Qp Diàmetre

Vial superior - P4 0,05 0,90 298,36 13,43 13,43 200
0,21 0,90 298,36 56,39
0,05 0,30 298,36 4,48
0,15 0,90 298,36 40,28
0,12 0,30 298,36 10,74
0,08 0,90 298,36 21,48
0,08 0,30 298,36 7,16

TOTAL 0,74 153,95 350

350
P7 a P9

P1 a P4 60,87 250

P4 a P7

125,31

315153,95

Qp TOTAL
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se d’una xarxa separativa, aquesta comprovació es realitzarà per al 
cabal de disseny calculat anteriorment).  

En aquest cas s’han escollit canonades de PEAD corrugades exteriorment i llises 
blanques interiorment. S’ha escollit aquesta tipologia de canonades degut a les seves 
característiques ecològiques, bon funcionament mecànic, baixa rugositat, facilitat de 
col·locació i correcte relació qualitat preu. 
Un cop fixada la rugositat del material, per a cada pendent longitudinal, es disposa d’una 
capacitat màxima del tub, sent necessari ampliar el diàmetre d’aquest quan el cabal 
d’aportació és superior a la capacitat del col·lector. A més cal tenir sempre en compte 
les velocitats que s’assoleixen 
Els valors de referència per tubs de polietilè en funció de la pendent, s’han pres del 
prontuari de la marca Condusan de Tuyper Grup i són els següents: 

 
Els materials utilitzats per aquesta instal·lació son: PEAD (Polietilè d’alta densitat)  
En els apartats anteriors hem realitzat el càlcul per una conca d’àrea 7.400m², és a dir, 
la superfície que ha d’absorbir el punt de connexió amb la xarxa existent. 
Si consultem la taula anterior, per a un caball de 154 l/s, en un pendent mig del 1,0%, 
hem d’agafar un tub de diàmetre 350, doncs pot absorbir un caudal de 179,6 l/s. 
En la taula del càlcul del cabal teòric hi ha una columna amb el diàmetre corresponent.  

3. JUSTIFICACIÓ DEL SEPARADOR D’HIDROCARABURS. 
La xarxa d’aigües pluvials, convergeix a la parcel·la on s’emplaça el separadors 
d’hidrocarburs. El separador te per objectiu la separació i retenció de líquids lleugers 
(densitat dels líquids < 0.95xdensitat de l’aigua). El separador d’hidrocarburs que es 
dimensiona es fa per a que s’obtingui la classe I, amb concentracions inferiors a 5mg/l 
en les condicions de l’assaig de la norma europea UNE EN 8581. 
El dimensionat e s realitza d’acord la norma UNE EN 858-2 i segons l’expressió següent: 
 TN=(Qap x Fx x Qau) x Fd 

On: 
 TN: Talla nominal 
 Qap: Cabal aigües pluvials (l/s) 
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 Qau:  Cabal màxim aigües residuals (l/s) 
 Fx:  Factor de correcció respecte a l’ús. 
 Fd: Factor de densitat de líquid 
Amb el desenvolupament de l’expressió esmentada (veure taula de l’apartat 6.3) i amb 
les dades que a continuació s’adjunten, es dimensiona el separador d’hidrocarburs. 
4.1. Superfície impermeable d’aportació. 
Per al càlcul de la superfície impermeable del sector que desguassaran les seves 
aigües pluvials al separador d’hidrocarburs que es defineix, es prenen les dades 
obtingudes el càlcul de cabals del punt anterior. 
La superfície impermeable d’aportació és de 0.74Ha (7.400m²) 
4.2. Dades de pluviometria. 
Tal i com s’ha desenvolupat amb anterioritat en aquest annex, la intensitat per 
un període de retorn de 10 anys utilitzada per a la realització del càlcul és de It, 
T=298.36 l/seg·Ha 
4.3. Tabulació de resultats de l’expressió de la norma UNE EN 858-2. 
En la següent taula es dimensiona el model d’hidrocarburs. 
D’acord amb aquest càlcul s’obté un separador d’hidrocarburs que sigui capaç 
de tractar un cabal de 65l/s 
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Con instalación en Bypass:

Trata-
miento

Tamaño 
nominal 

l/s

Caudal 
punta 

l/s
180l/s/ha 260l/s/ha 420l/s/ha Acero Polietileno Poliester

460 a 930 331 a 670 201 a 400 3 15 AquaBHDC03
AquaSPEH-

DO315
AquaSP1HDO315

931 a 1850 671 a 1350 401 a 800 6 30 AquaBHDC06
AquaSPE-
HDO630

AquaSP1HDO630

1851 a 3100 1351 a 2250 801 a 1350 10 50 AquaBHDC10
AquaSPE-

HD1050
AquaSP1H-
DO1050M

3101 a 4650 2251 a 3350 1351 a 2000 15 75 AquaBHDCE1503D AquaSP1HDO1503
4651 a 6200 3351 a 4450 2001 a 2650 20 100 AquaBHDCE2003D AquaSP1HDO2003
6201 a 7700 4451 a 5500 2651 a 3300 25 125 AquaBHDCE2503D AquaSP1HDO2504
7701 a 9300 5501 a 6650 3301 a 4000 30 150 AquaBHDCE3003D AquaSP1HDO3004

9301 a 11000 6651 a 7800 4001 a 4650 35 175 AquaBHDCE4003D AquaSP1HDO3504
11001 a 12500 7801 a 8900 4651 a 5300 40 200 AquaBHDCE4003D AquaSP1HDO4004
12501 a 14000 8901 a 10000 5301 a 6000 45 225 AquaBHDCE5004D AquaSP1HDO4504
14001 a 15500 10001 a 11100 6001 a 6600 50 250 AquaBHDCE5004D AquaSP1HDO5004
15501 a 18000 11101 a 13000 6601 a 7730 65 325 AquaBHDCE6505D
18001 a 22200 13001 a 16000 7731 a 9520 80 400 AquaBHDCE8004D
22201 a 25000 16001 a 18000 9521 a 10700 90 450 AquaBHDCE9005D
25001 a 27700 18001 a 20000 10701 a 11900 100 500 AquaBHDCE10005D
27701 a 30500 20001 a 22000 11901 a 13000 110 550 AquaBHDCE11006D
30501 a 33300 22001 a 24000 13001 a 14280 120 600 AquaBHDCE12006D
33301 a 37500 24001 a 27000 14281 a 16070 135 675 AquaBHDCE13508D
37501 a 41600 27001 a 30000 16071 a 17800 150 750 AquaBHDCE15008D
41601 a 44400 30001 a 32000 17801 a 19040 160 800 AquaBHDCE16008D
44401 a 50000 32001 a 36000 19041 a 21400 180 900 AquaBHDCE18008D
50001 a 52700 36001 a 38000 21401 a 22600 190 950 AquaBHDCE19008D
52701 a 55500 38001 a 40000 22601 a 23800 200 1000 AquaBHDCE20008D
55501 a 61100 40001 a 44000 23801 a 26190 220 1100 AquaBHDCE22008D
61101 a 75000 44001 a 50000 26191 a 29760 250 1250 AquaBHDCE25008D
75001 a 83300 50000 a 60000 2971 a 35700 300 1500 AquaBHDCE30008D
83301 a 97200 60001 a 70000 35701 a 41660 350 1750 AquaBHDCE25001D
10001 a 11000 7201 a 8000 4201 a 4700 200 AquaIHDCE200 AquaHDCP20005
11001 a 12500 8001 a 9000 4701 a 5300 225 AquaIHDCE225 AquaHDCP25005
12501 a 13800 9001 a 10000 5301 a 5900 250 AquaIHDCE250 AquaHDCP25005
13801 a 15200 10001 a 11000 5901 a 6500 275 AquaIHDCE275 AquaHDCP30005
15201 a 16600 11001 a 12000 6501 a 7100 300 AquaIHDCE300 AquaHDCP30005
16601 a 19400 12001 a 14000 1701 a 8300 350 AquaIHDCE350
19401 a 22200 14001 a 16000 8301 a 9500 400 AquaIHDCE400
22201 a 25000 16001 a 18000 9501 a 10700 450 AquaIHDCE450
25001 a 27700 18001 a 20000 10701 a 11900 500 AquaIHDCE500

Area en m² según pluviometria Modelo

20%
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4. CÀLCULS DELS CABALS AIGÜES RESIDUALS. 
Per al càlcul de la instal·lació s’han tingut en compte les especificacions de les normes 
existents per xarxes d’evacuació. Així mateix, pel dimensionat dels diversos elements 
de la xarxa s’han seguit les prescripcions marcades pel Document Bàsic referent a la 
Salubritat HS5 “Evacuació d’aigües”, utilitzant el mètode basat en les “unitats de 
desaigua (UD)”. 
El mètode de les unitats de desaigua assigna a cada tipus d’aparell, equipat amb 
desaigua, un nombre determinat d’unitats de desaigua en funció de la seva tipologia.  
En funció del nombre d’unitats de desaigua que haurà de suportar cada tram i en funció 
del pendent de cada tram, es determinarà el diàmetre que haurà de tenir cadascun dels 
elements de la instal·lació. 
La xarxa de clavegueram en el col·lector general que recollirà les instal·lacions 
individuals de cada parcel·la. Per la dimensió de la instal·lació de cada parcel·la s’ha 
considerat: 
Unitat de Zona 1 

• Sis cambres higièniques complertes 
• Un local de neteja amb abocador 
• Cuina 

Unitat de Zona 2 

• Sis cambres higièniques complertes 
• Un local de neteja amb abocador 
• Cuina 

 
Per cada cambra es distribuirà un inodor, un lavabo i una dutxa. 
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AMPLIACIÓ ZONA INDUSTRIAL - UZ1 (NAU PLATAFORMA SUPERIOR)
Superfície 0,2 Ha
Equivalència (H.E. comercial segons criteris ACA) 50 Habitants / Ha
Total Habitants (Equipaments): 10 Habitants

ZONA DE SERFVEIS - UZ2 (ZONA BENZINERA)
Superfície 0,1253 Ha
Equivalència (H.E. comercial segons criteris ACA) 50 Habitants / Ha
Total Habitants (Equipaments): 6 Habitants

 
Cada unitat de zona l’hi correspon 118 unitats de desguàs, si apliquem la taula 4.5 del 
DB-HS5: 

 
Tenim que per 118 unitats amb un mínim de pendent del 2%, es podria instal·lar un 
col·lector de 90mm, tot  hi així per unificar seccions de col·lectors es preveu un diàmetre 
de 200mm amb una pendent del 3%, en escomeses. La pendent del col·lector general 
tindrà una pendent mínima de l’1%. 
La zona d’equipament de les pistes esportives, es preveu una escomesa i un col·lector 
amb el mateix diàmetre de 200mm. La pendent mínima haurà de garantir l’1%. 

5. SISTEMA DE TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS. 
El tractament de les aigües residuals es realitza mitjançant una estació depuradora 
compacta tipus BIOMIN d’Aquatreat. Es una petita estació depuradora biològica 
d’aigües residuals de funcionament per oxidació total i construïda amb PRFV o PE. Està 
pensada per proporcionar un sanejament autònom d’habitatges, petits nuclis, hotels 
rurals, etc., amb càrregues contaminants de 5 a 30 habitants equivalents. 

Està configurat amb un sol dipòsit i dissenyada amb els principis d’economia i absència 
d’olors i sorolls. 

Per dimensionar el sistema de depuració s’ha tingut en compte: 
- L’ampliació de l’edificabilitat en la zona industrial existent. 
- Una zona de serveis (afrontada a la carretera C-14) 

 
 
 
 
 
 
 

TIPUS APARELL UD Nº aparells TOTAL

Lavabo 2 6 12
Dutxa 3 6 18
Wc 10 6 60
Abocador 8 2 16
Rentador 6 1 6
Bunera sifònica 3 2 6
TOTAL 118
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Elecció equip i descripció: 

 
S’escull una estació depuradora compacta tipo BIOMIN 2.0-20, completament 
prefabricada, per a 20 habitants equivalents. Les seves característiques principals són: 

• Depuració conforme a l’actual legislació de la U.E. i la legislació espanyola i 
autonòmica. 

• Simplicitat de funcionament i de manteniment. 
• Extracció de fangs excedentaris en espais de temps llargs 
• Absència total d’olors. 

L’estació depuradora BIOMIN 2.0, disposa d’una càmera central interior i una zona de 
decantació exteriors. L’estació tracta les aigües residuals utilitzant el principi de 
ventilació prolongada en la càmera biològica central. Un simple difusor de bombolles, 
allotjat en un tub d'aspiració, introdueix l'aire que proporcionarà oxigen als bacteris que 
fan la depuració biològica. La càmera biològica reté la barreja d’aigua residual i aire fins 
que s’aconseguix el nivell de tractament adequat. L'efluent tractat passarà al tanc de 
decantació cònic, mentre que els sòlids sedimentats tornen a la cambra biològica a 
través del tub d'aspiració (on es troba el difusor). L'efluent surt finalment de la planta per 
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un abocador que s'estén al voltant de la circumferència del tanc. Tot el moviment del 
fluid és per gravetat. A la planta de tractament no hi ha parts mòbils. 
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6. CONTRACTE DE MANTENIMENT I BUIDAT DE LA FOSA EXISTENT. 
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ANNEX 8. ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.  

1. ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA D’AIGUA. 
Per al càlcul de la instal·lació s’han tingut en compte les especificacions de les normes existents 
de subministrament d’aigua. Així mateix, pel dimensionat dels diversos elements de la xarxa 
s’han seguit les prescripcions marcades pel Document Bàsic referent a la Salubritat HS4 
“Subministrament d’aigua”. 

La xarxa s’ha dimensionat ambla previsió per a cada Unitat de zona amb un màxim de sis 
cambres higièniques, un magatzem de neteja amb abocador i una cuina. Si apliquem la taula 2.1 
cel CTE HS4 tenim: 

 
El cabal màxim instal·lat per Unitat de 
Zona és de 1,5/s. Si considerem un 
simultaneïtat del 50%, es defineix un cabal 
màxim per cada hangar de 5l/s 
 
 

2. CÀLCUL DELA XARXA. 
Velocitat del fluid: per tal de reduir els sorolls generats per la instal·lació d’aigua, s’han 
calculat les canonades de tal manera que la velocitat del fluid no superi els 3m/s. Els 
càlculs velocitat del fluid s’han realitzat utilitzant la formula: 

On  Q: cabal màxim previsible (l/s) 
 V: Velocitat de hipòtesis (m/s) 
 D: Diàmetre interior (mm) 

TIPUS APARELL Consum Nº aparells TOTAL

Lavabo 0,1 6 0,6
Dutxa 0,2 6 1,2
Wc 0,1 6 0,6
Abocador 0,2 2 0,4
Rentador 0,2 1 0,2
TOTAL 3
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Pèrdua de càrrega: S’ha dimensionat la instal·lació per tal que la pèrdua de càrrega en 
els punts de utilització sigui tal que asseguri una pressió que es mantingui en el marge 
de 15 mcda a 45 mcda en els receptors. 
Per al càlcul de la pèrdua de càrrega s’ha emprat la formula empírica de Prandtl-
Colebrook : 

 
On   V: Velocitat de l’aigua (m/s) 
 D: Diàmetre interior del tub (m) 
 I: Pèrdua de càrrega lineal (m/m) 
 ka: Rugositat uniforme equivalent (m) 
 nu: Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s) 
 g: Acceleració de la gravetat (m²/s) 
I la fórmula de càrrega totals: 

  
On   JT: Pèrdua de càrrega total en el tram  (mcda) 
 JU: Pèrdua de càrrega unitària (mcda/m) 
 L: Longitud del tram (m) 
 Leq: Longitud equivalent dels accessoris del tram (m) 
 DH: Diferència de cotes (m) 
Per determinar la pèrdua de càrrega en els accessoris s’ha utilitzar la següent relació 
L/D: 

Accessori L/D 
  
Colze a 90º 45 
Colze a 45º 18 
Corba a 180º 150 
Corba a 90º 18 
Corba a 45º 9 
Te Pas directe 16 
Te derivació 40 
Creu 50 
  

3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA. 
La pressió mínima en els punts de consum ha de ser de 100kPa (1Bar), i no ha de 
superar els 500 kPa (5bars). Considerem que la pressió en els punts de consum serà 
de 200kPa. 
De la xarxa de distribució existent es connectaran les escomeses que donaran servei a 
les diferents unitats de zona. 
 Cabal a contractar:   3 l/s 
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 Canonada escomesa: HDPE DN32mm 
 Canonada general:  HDPE DN 63mm 
Al final de l’escomesa, es deixarà un pericó on s’ubicarà la clau de pas i el comptador 
per tal de poder controlar els consums de cada Unitat de Zona. 
A la sortida del comptador s’instal·larà una vàlvula antiretorn o de retenció 
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ANNEX 9. PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS - XARXA 
D’HIDRANTS. 
1.- OBJECTE DE L’ESTUDI. 
L’objecte del present annex és el de justificar l’acompliment del Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació; i mes concretament el 
Document Basic: DB SI Seguridad en caso de Incendio. Així com la resta de normativa 
vigent en aquesta matèria.  
 
2.- VIALITAT. 
El traçat, les amplades i radis de gir dels vials del projecte respecten la secció SI 5 
Intervención de bomberos del CTE DB-SI.  
Les sobrecàrregues amb que s’han dimensionat els ferms i els elements de contenció 
de terres sota els vials són iguals o superiors als 2.000 Kg/m² que demana la normativa. 
 
3.- HIDRANTS CONTRA INCENDIS. 
S’han projectat hidrants d’incendis del tipus 100 mm, soterrats, respectant la UNE 
23407. Aquests hidrants s’han ubicat de manera que, en cap cas, quedi cap façana de 
parcel·la a més de 100 metres d’un d’ells. 
 
4.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ. DIPÒSIT REGULADOR. 
La xarxa de distribució d’aigua potable s’ha projectat de manera que : 
El diàmetre mínim d’alimentació dels hidrants des del dipòsit ha d’ésser igual o més gran 
que el diàmetre nominal de l’hidrant (són de PEAD 110 mm, 10 atm, PE-100, amb el 
que el diàmetre interior és pràcticament igual a 100 mm, que és el nominal dels hidrants). 
La pressió mínima disponible en cada hidrant és de més de 10 mca.  
El cabal de càlcul per a dos hidrants consecutius en funcionament és de 100 l/min. 
La capacitat dels dipòsits que alimenta la xarxa de distribució és de  120 m³ i, per tant, 
permet que un hidrant donin el cabal de 100 l/min durant dues hores seguides. 
 
5. MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE COMPLIMENT 
OBLIGATORI. 
Segons la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. S’estableix una franja 
exterior de protecció de 25 metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb 
la massa arbòria aclarida, és a dir un màxim de 150 arbres per hectàrea, tallar totes les 
branques per sota els 5 metres i treure tots els matolls. 
El sector a urbanitzar limita: 

- al nord amb prats de conreu situats a una cota inferior 
- al sud i llevant amb la carretera C-14 
- a ponent amb via pública 

per tant no es preveu cap tipus d’intervenció sobre la vegetació. 
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CÀLCUL INCREMENT ENERGIA ELÈCTRICA

SUP. SOLAR SOSTRE RATI (ITC BT-10) PARCIAL
(M² SL) (M² ST) (W/M² ST) (KW)

UNITAT DE ZONA 1: INDUSTRIAL 8.529 5.759 125 719,88
UNITAT DE ZONA 2: COMERCIAL-GASOLINERA 1.253 856 125 107,00
UNITAT DE ZONA 2: PUNT RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC UT: 2 180.000 360,00

TOTAL: 9.782 6.615 1.186,88

EQUIPAMENT PÚBLIC 5.759  -  - 20,00
ENLLUMENAT PÚBLIC  -  -  - 20,00

TOTAL PREVISIÓ ÀMBIT NAUS + ÀMBIT EQUIPAMENT: 1.226,88

ANNEX 10. XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ. 

1. PREVISIÓ DE CÀRREGUES. 
Per a la previsió de càrregues de l’àmbit del PAU-12 s’ha tingut en compte lo previst a 
la ITC BT10 del vigent REBT.  
Es preveu que en l’edifici de la gasolinera a futur s’hi pugui implementar dos punts de 
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics. 
També es preveu una estimació de potència per al subministrament d’enllumenat públic 
i una potència estimada per a la parcel·la de l’equipament públic que, en tot cas, validarà 
el consistori en base a la previsió de la previsió d’edificació futura que hi pugui preveure. 
En base a això obtenim el quadre següent; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit això, cal tenir en compte que per a la Unitat de Zona 1: 

 -En  els edificis actuals de MAPISA (UZ1 plataforma inferior) tenen una potència 
contractada de 30 kW i no s’hi preveu cap necessitat d’increment de potència a 
curt termini. 
- En l’edifici que es podrà edificar en l’ampliació de l’activitat de MAPISA (UZ1 
plataforma superior) es preveu una potència màxima de 15 kW. 
-Per tant, la previsió de potència màxima real a curt termini és de 45kW enfront 
als720 que es preveuen mitjançant la ITC BT-10 

El la Unitat de Zona 2 
- En l’edifici de Serveis i Gasolinera inicialment es preveu una potència de 20+15 
= 35 kW per a les dues activitats. 
-Per tant, la previsió de potència màxima real a curt termini és de 35kW enfront 
als 107 que es preveuen mitjançant la ITC BT-10. 

La tensió de subministrament sol·licitada serà de 400V 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 
El present projecte s’ha previst l‘obra civil necessària per l’estesa de cablejat des de la 
centralització de comptadors fins les diferents unitats de zona fins al centre de 
transformació. També s’ha realitzat una previsió de l’estesa de cablejat des del 
transformador fins al transformador aeri existent. 
Des del punt de transformació existent es realitzarà una conversió aeri soterrat que es 
dirigirà fins al nou centre de transformació a instal·lar. Aquesta canalització es realitzarà 
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amb prima soterrat de 4 tubs PEAD de 160mm de diàmetre. Es preveurà aquetes tipus 
A2 en els canvis de sentit, i amb una separació màxima de 40m. 
Des de el nou centre de transformació es realitzarà un prisma soterrat de baixa tensió 
amb 4 tubs PEAD de 160mm de diàmetre que donarà serveis a les diferents parcel·les. 
Cada escomesa es realitzarà amb prisma soterrat de dos tubs PEAD-160.  
Es col·locaran arquetes A1 en els canvis de direcció, i amb una separació màxima de 
40m 
La instal·lació de la companyia elèctrica finalitzarà en la caixa general de protecció de 
de la centralització de comptadors. 
En els armari es deixaran dos passa tubs DN160 fins l’arqueta mes pròxima per l’entrada 
de l’escomesa subterrània de la xarxa general, d’acord amb l’establert en la ITC-BT21 
per canalitzacions enterrades. 
Els conductors de la xarxa de baixa tensió seran d’alumini del tipus RV  3x1x240+1x150 
mm2 de secció 0.6/l kv i portaran una protecció de polietilè reticular i PVC. Pel que fa 
als conductors de mitja tensió seran del tipus RHZI de 3x1x240 mm2. de secció 18/30 
kv i portaran una protecció de polietilè reticular, una protecció mecànica d’alumini, i una 
darrera protecció de polianina.   
Els punts d’embrancament es realitzaran mitjançant la caixa general de protecció i caixa 
de seccionament que es muntarà en un armari de formigó prefabricat i reforçat amb fibra 
de vidre. 

3. ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 
Els tubs seran de polietilè d’alta densitat amb estructura de doble paret PEAD. Amb 
superfície interior llisa per facilitar l’estesa de cables i exterior corrugada uniforme, sense 
deformacions acusades. S’incorporarà una corda de niló per facilitar la col·locació dels 
cables en l’interior. 
Es seguirà el que disposa el punt 1.2.4 de la ITC-BT 20 sobre les principals 
característiques dels tubs. 
Els diàmetres exteriors normalitzats per a canalitzacions enterrades són de 160mm I 
90mm, amb una resistència a compressió de 450N. 
En general, en el reforç de paviment i el recobriment de tubs es realitzarà amb un formigó 
en massa, amb una resistència específica de 20N/mm², una dimensió màxima de l’àrid 
de 20mm i un ambient tipus I. HM/20/B/20/I 
Aquest tipus de formigó s’ha considerat suposant que no està sotmès a ninguna classe 
específica d’exposició. En el cas que si existeixi una exposició específica, es revisarà la 
designació de l’ambient, la resistència i la dosificació segons la EHE. 
En general es col·locarà una cinta de senyalització en la capa de material de replè per 
advertir de l’existència de cablejat elèctric. A una distància mínima de 0.2m del terra i 
0.3m de la part superior del tub 
Condicions generals per a encreuaments, paral·lelismes i proximitats 
Encreuaments 
Les condicions que han de complir els encreuaments de cables subterranis, són les 
següents: 

Encreuament amb altres conductors d’energia elèctrica. 
Sempre que sigui possible, es procurarà que els cables d’alta tensió discorrin per sota 
dels de baixa tensió. 
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Com que tots els conductes van canalitzats mitjançant tubs de polietilè d’alta densitat 
PEAD, amb una resistència a compressió mínima de 450N i recoberts amb formigó, no 
és necessari la separació de 0.25 metres. Tampoc es necessari la distància mínima 
d’1m entre el punt de creuament i els empalmes.  
La separació mínima  entre tubs s’estableix en 40mm.  

Encreuament amb cables de telecomunicacions. 
Com que tots els conductes van canalitzats mitjançant tubs de polietilè d’alta densitat 
PEAD, amb una resistència a compressió mínima de 450N i recoberts amb formigó, no 
és necessari la separació de 0.20 metres. Tampoc es necessari la distància mínima 
d’1m entre el punt de creuament i els empalmes.  
La separació mínima  entre tubs s’estableix en 40mm.  

Encreuament amb canalitzacions d’aigua. 
Es procurarà que les canalitzacions d’aigua discorrin per sota els conductes elèctrics. 
S’evitarà també, l’encreuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d’aigua. 
Com que tots els conductes van canalitzats mitjançant tubs de polietilè d’alta densitat 
PEAD, amb una resistència a compressió mínima de 450N i recoberts amb formigó, no 
és necessari la separació de 0.25 metres. Tampoc es necessari la distància mínima 
d’1m entre el punt de creuament i els empalmes.  
La separació mínima  entre tubs s’estableix en 40mm.  

Encreuament amb canalitzacions de sanejament. 
Es procurarà passar els cables elèctrics per sobre les canalitzacions de sanejament. No 
s’admetrà incidir pel seu interior. 
Com que tots els conductes van canalitzats mitjançant tubs de polietilè d’alta densitat 
PEAD, amb una resistència a compressió mínima de 450N i recoberts amb formigó, es 
podran passar els cables elèctrics per sota les canalitzacions de sanejament. 
La separació mínima  entre tubs s’estableix en 40mm.  
Paral·lelismes i proximitats. 

Paral·lelismes i proximitats amb altres conductors d’energia elèctrica. 
Els cables elèctrics canalitzats amb tubs de polietilè d’alta densitat PEAD, amb 
resistència a compressió mínima de 450N i recoberts amb formigó, podran separar-se 
paral·lelament a altres conductes elèctrics a una distància inferior a 0.25 metres, que és 
la mínima exigibles per instal·lacions enterrades directament al terreny. 
La separació mínima entre tubs s’estableix en 40mm. 

Paral·lelismes i proximitats amb cables de telecomunicacions. 
Com que tots els conductes van canalitzats mitjançant tubs de polietilè d’alta densitat 
PEAD, amb una resistència a compressió mínima de 450N i recoberts amb formigó, no 
és necessari la separació de 0.20 metres. 
La separació mínima  entre tubs s’estableix en 40mm.  

Paral·lelismes i proximitats amb canalitzacions d’aigua. 
Es procurarà mantenir la distància de 0.25 metres en projecció horitzontal, i també es 
procurarà que la canalització d’aigua quedi per sota del nivell del cable elèctric.  
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Quan en casos excepcionals, no es puguin mantenir aquestes distàncies, es podran 
reduir ja que els cables d’energia van canalitzats en tubs d’alta densitat PEAD, amb una 
resistència a compressió mínima de 450N i recoberts amb formigó. 
La separació mínima  entre tubs s’estableix en 40mm.  

Paral·lelismes i proximitats amb canalitzacions de sanejament. 
Es procurarà passar els cables elèctrics per sobre les canalitzacions de sanejament. No 
s’admetrà incidir pel seu interior. 
Com que tots els conductes van canalitzats mitjançant tubs de polietilè d’alta densitat 
PEAD, amb una resistència a compressió mínima de 450N i recoberts amb formigó, es 
podran passar els cables elèctrics per sota les canalitzacions de sanejament. 
La separació mínima  entre tubs s’estableix en 40mm.  

Paral·lelismes i proximitats amb connexions de servei. 
En el cas de que algun dels dos serveis que es creuen o discorren paral·lelament sigui 
una escomesa elèctrica o connexió de servei a un edifici la distància mínima de l’un a 
l’altre serà de 0.30 metres, podent-se reduir fins a 0.20 metres en escomeses de baixa 
tensió. 
Quan en casos excepcionals no es puguin mantenir aquestes distàncies es podran 
reduir, fins a una separació mínima de 4cm, degut a que els cables d’energia van 
canalitzats en tubs de polietilè d’alta densitat PEAD, amb una resistència a compressió 
mínima de 450N i recoberts amb formigó. 
L’entrada de les escomeses elèctriques o connexions de serveis als edificis, s’hauran 
de tapar fins aconseguir una estanquitat perfecta. Així s’evitarà, en el cas que es 
produeixi una fuita de gas al carrer, el gas entri a l’edifici a través d’aquestes entrades i 
s’acumuli a l’interior amb el consegüent risc d’explosió 
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ANNEX 11. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

ÍNDEX 
• INTRODUCCIÓ  

• CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT NORMATIU DELS RESIDUS  

• MESURES PREVENTIVES EN LA GESTIÓ DE RESIDUS  

• ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

• Introducció 

• Estimació i tipologia dels residus 

• Operacions de gestió de residus.  

• PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

• PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
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1. INTRODUCCIÓ 
És objecte del present annex especificar les bones pràctiques i les mesures 
organitzatives a adoptar per a realitzar una correcta gestió interna dels residus que són 
generats en el procés productiu d’execució del Projecte d’urbanització PAU-12 Pla de 
Sant Tirs, dins el  Municipal de Ribera d’Urgellet 

Amb anterioritat a la realització de les obres es procedirà a la realització d’un Pla de 
gestió i de tractament de Residus per part del Contractista que inclogui la prevenció, 
seguiment i control dels possibles riscos d’abocaments procedents de maquinària d’obra 
i vehicles de transport amb l’objecte d’evitar danys per contaminació dels sòls i de les 
aigües durant la fase de construcció. Aquest Pla ha de considerar en funció de la 
tipologia i permeabilitat del substrat, les zones més idònies per a la ubicació de les 
instal·lacions d’obra i els parcs de maquinària i manteniment de vehicles i haurà de 
complir amb tots els requisits inclosos dins la legislació vigent en la matèria tractada. El 
Pla s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants, el material 
resultant de la demolició de ferms, edificacions i estructures), es gestionaran d’acord 
amb el previst a la legislació bàsica de residus, principalment Real Decreto 105/2008 de 
l’1 de febrer, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, el Decret legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus (deroga la 
llei 11/2000 i la Llei 15/2003) i la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos 
contaminados, modificada per Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de medio ambiente. 

 Legislació estatal:  

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats 
- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la 

gestió dels residus de la construcció i demolició. 
- Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per 

a la execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i 
Perillosos, aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.  

 Legislació autonòmica catalana: 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les 
vies de gestió dels residus a Catalunya. DEROGA el Decret 34/1996 de 9 
de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. DEROGA 
el Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
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2. CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT NORMATIU DELS RESIDUS 
a) Residu inert :  

És aquell residu “no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física o 
químicament o de qualsevol altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament 
a altres matèries amb les quals entri en contacte de forma que pugui donar lloc a 
contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el 
contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, 
i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies”. La gestió d’aquests residus cal realitzar-la d’acord amb la Llei 10/1998 i 
el Decret 423/1994, de 2 de novembre, sobre gestió de residus inerts i inertitzats. Com 
a criteri general, aquests residus seran transportats a abocador autoritzat. 

b) Residus urbans :  

Els residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com 
aquells que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els 
llocs o activitats esmentats. També s’inclou els residus procedents de la neteja de vies 
públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, animals domèstics morts, mobles 
i vehicles abandonats i residus i runes procedents d’obres menors de construcció i 
reparació domiciliària. Els residus qualificats a les obres com a sòlids urbans seran 
recollits en contenidors repartits per tota l’obra. El contingut dels mateixos serà retirat a 
mesura que es vagin omplint i portant a abocador autoritzat. Com a mínim es disposaran 
contenidors de capacitat mínima 200 litres per unitat als següents llocs: cadascun dels 
talls d’obra, zona d’instal·lacions auxiliars, planta de formigó, planta d’aglomerat, parc 
de ferralla, menjador i serveis sanitaris. 

c) Residus i substàncies tòxiques i perilloses : 

Són aquells que figuren a la llista de residus perillosos, aprovada en el Real Decret 
952/1997, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els residus tòxics i 
perillosos (com olis usats, carburants, quitrans de rebuig, etc) generats en l’execució de 
les obres, seran gestionats d’acord amb la legislació vigent mitjançant Gestor Autoritzat. 
Queda prohibit, per tant, el seu abocament directe o mesclat amb altres materials i cal 
acreditar davant l’òrgan ambiental competent, per part del Contractista de les obres, el 
correcte destí dels esmentats residus.  En aquestes condicions, durant el període 
d’execució de les obres, caldrà habilitar recipients estancs, dipòsits impermeabilitzats o 
altres sistemes alternatius per a l’emmagatzematge  provisional d’aquests residus fins a 
la seva evacuació. De la mateixa forma, les superfícies sobre les quals s’ubiquin les 
zones d’instal·lacions auxiliars d’obra s’aïllaran de la xarxa de drenatge natural, dotant-
les d’un sistema propi de recollida d’aigües, olis, combustibles, etc, que eviti el seu 
abocament incontrolat al medi. Les substàncies recollides seran tractades de forma 
adequada a la seva caracterització. 

Per una altra banda, d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 16 de gener de 
2001, en base a la qual s’estableix el vigent Catàleg Europeu de Residus (CER), es 
classifiquen els residus en dos grans grups: especials i no especials, en funció de la 
perillositat dels seus components. 

 

A les fitxes que es mostren a continuació s’assigna un codi a cada residu d’acord amb 
la Decisió de la Comissió Europea de 16 de gener de 2001. 
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Els residus seran retirats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, 
els quals s’encarregaran d’assegurar la seva òptima gestió: valorització, reutilització, 
deposició controlada, etc. Cal matisar com la primera opció a l’hora de gestionar un 
residu ha de ser sempre la valorització d’acord amb la disponibilitat de les instal·lacions. 

Els gestors han d’estar inscrits en el registre general de gestors de residus de la 
Generalitat de Catalunya, i a la retirada dels mateixos, en funció de la seva tipologia i 
quantitat, poden generar els següents documents d’acord amb el Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus (modificat pel Decret 88/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 
(PROGRIC):  

• Fitxes d’acceptació. 
• Fulls de seguiment. 
• Fulls de seguiment itinerant. 
• Fitxa de destí 
• Justificant de recepció del residu. 

En qualsevol cas, l’empresa que ha generat els residus serà sempre la responsable final 
de la correcta gestió dels mateixos, la qual està regulada per la Llei 22/2011 de Residus. 
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La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei reguladora de 
residus, quedant derogada la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que deroga la Llei 3/1998 
de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i el Decret 89/2010, de 
29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats, el Reial decret 105/2008, 
d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i 
demolició i el Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per 
a la execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, 
aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.  

A nivell sectorial l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

3. MESURES PREVENTIVES A CONTEMPLAR EN LA GESTIÓ DE RESIDUS 
- Mesures preventives de protecció dels sistemes fluvials. 

Amb caràcter general s'impedirà la localització, ni que sigui temporalment, de qualsevol 
tipus d'instal·lació o servitud a les lleres i línies de drenatge natural del territori. S'evitarà 
l'ocupació de qualsevol llera amb  abocadors o amassos de material.  

- Mesures preventives de protecció enfront la contaminació del sòl i aigües. 

Durant l'execució de les obres es poden generar productes residuals potencialment 
contaminats del sòl i de les aigües superficials i subterrànies. Els més freqüents són: 
olis lubricants (usats i no usats), combustibles, restes de formigó, aigües fecals i aigües 
amb una alta càrrega en elements sòlids en suspensió o pH elevat. D'altra banda, 
operacions lligades al moviment de terres a les proximitats de lleres juntament amb 
episodis plujosos, poden ocasionar arrossegaments importants de  materials sòlids vers 
la llera, disminuint la qualitat de les aigües circulats. 

A continuació s'exposen un conjunt de recomanacions de disseny o d'execució per al 
control de les operacions i/o tractament dels residus indicats. 

• Tractament de les aigües contaminades 

Tota activitat susceptible de provocar contaminació o degradació del domini públic 
hidràulic i, en particular, el vessament d’aigües i d’altres productes residuals 
susceptibles de contaminar les aigües continentals requereix autorització administrativa. 
Atès que en el present projecte no es preveu l’excavació de túnels ni de desmunts sota 
el nivell freàtic, ni perforacions amb clava, els diferents tipus de vessament generats per 
l’activitat de construcció són : 

• Aigües de la neteja de cubes de formigó. 
• Aigües sanitàries provinents dels barracons d’obra. 
• Aigües provinents del rentat de la maquinària. 
• Aigües provinents del reg d’estructures de formigó. 
• Aigües del reg del terreny per a evitar la generació d’emissió de pols. 
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Com a norma general, associades a les instal·lacions on es pugui produir qualsevol tipus 
d'aigua residual, i amb l’objecte de minimitzar els possibles abocaments cal que les 
superfícies destinades a instal·lacions auxiliars, i les àrees on es realitzin operacions o 
activitats potencialment contaminats: parc de maquinària, àrees de proveïment de 
combustible, planta de trituració, de formigó, magatzem de residus perillosos i especials, 
oficines a peu d'obra etc., se seleccionin entre els sòls de menor valor en l’entorn de 
l’actuació.  

El Contractista correrà a càrrec de la instal·lació del parc de maquinària i, en cas de no 
respectar les àrees destinades a ella en el present Projecte, proposarà al Director d’Obra 
la seva possible ubicació per a la seva acceptació. En el parc de maquinària es prendran 
les següents mesures preventives per a evitar la contaminació del sòl i de les aigües 
tant superficials com subterrànies : 

• Disposarà d'impermeabilització del sòl mitjançant solera de formigó que eviti la 
percolació cap al terreny en aquelles parts on es realitzin operacions o 
activitats potencialment contaminants (com canvis d’oli o de filtres de la 
maquinària i vehicles d’obra, proveïment, emmagatzematge de residus 
perillosos i tòxics, etc).  

Així doncs, haurà d’existir, dins de l’àrea d’instal·lacions auxiliars, una zona 
impermeabilitzada amb solera de formigó per al manteniment de la maquinària i 
dotada amb fossa per a la recollida de possibles abocaments. En qualsevol dels 
casos, la neteja i rentat de la maquinària així com els  canvis d’oli i proveïment 
de combustible es realitzaran en aquesta zona. La solera tindrà pendent cap a 
un dipòsit estanc, un separador d’hidrocarburs, on es dipositaran els efluents i 
es podrà recollir l’oli i els greixos que seran dipositats en bidons per a la seva 
posterior gestió.  Els olis i greixos extrets i també els olis i lubricants usats es 
gestionaran d'acord a la seva consideració de residu especial i mitjançant gestor 
autoritzat per l’Agència de Residus.  

• Tindrà un disseny adequat de les seves plataformes i contorns que permetin la 
conducció de l’escorrentia superficial cap a la rasa o rases perimetrals 
excavades directament en el terreny. Comptarà també amb les instal·lacions 
necessàries i adequades per a la recollida d'aquestes aigües residuals cap a 
una bassa impermeabilitzada de decantació i de separació de greixos i 
neutralització, si s'escau, que estarà situada en el punt més baix de la parcel·la, 
de forma que retindrà els arrossegaments de l’escorrentia superficial del parc 
de maquinària.  

Les aigües residuals sanitàries (aigües fecals) generades en els campaments d'obra 
prèviament al seu abocament a llera o infiltració al subsòl sempre i quan no es puguin 
dirigir a la xarxa de clavegueram, s'hauran de sotmetre a depuració. Per aquest motiu, 
s’equiparà el campament d’obra amb un sistema WC químic que contindrà un dipòsit 
estanc que serà traslladat al gestor de residus més proper per al seu tractament. El 
sistema de depuració que s'instal·li haurà d'estar adequadament dimensionat als 
equipaments sanitaris previstos i al personal usuari i s’instal·larà en una zona plana, poc 
permeable i allunyada dels cursos d’aigua per a minimitzar el risc de contaminació del 
medi. Tots aquests sistemes queden definits en els plànols adjunts del projecte en la 
seva part de Seguretat i Salut així com els detalls constructius. Els residus resultants del 
tractament de las aigües residuals es gestionaran d’acord a la seva naturalesa 
mitjançant gestor autoritzat per l’Agència de Residus i el Contractista haurà de disposar 
de la preceptiva autorització administrativa de l’autoritat competent (Agència Catalana 
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de l’Aigua)  per abocar, sigui en llera o per infiltració en el terreny. En cap cas es faran 
abocaments diferents als de les aigües sanitàries per les quals es concedeix 
l’autorització. 

Finalment es comprova com totes les mesures preventives considerades en el present 
Annex i a l’Annex de Mesures Correctores aniran a càrrec del Contractista, i estan 
incloses dins les despeses indirectes de l’obra. 

 

• Tractament i gestió de residus 

Com a conseqüència de la utilització durant la construcció de productes que puguin 
generar residus sòlids tòxics i perillosos recollit en l’Annex I del Real Decret 952/1997, 
el Contractista es converteix en posseïdor de residus, estant obligat, sempre que no 
procedeixi a gestionar-los per sí mateix, a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat. 
En qualsevol cas, el Contractista està obligat, mentre no els lliuri al gestor, a mantenir-
los en condicions adequades de Seguretat i Salut, quedant prohibit l’abandonament, 
abocament, eliminació incontrolada de residus i qualsevol mescla o dilució.  
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Els residus han de segregar-se a la pròpia obra mitjançant contenidors, acopis 
separatius o altres medis, de forma que s’identifiqui clarament el tipus de residu. De 
forma genèrica, s'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge 
temporal dels residus generats a l’obra per a la seva posterior transferència a gestor 
autoritzat, tractament o transport a abocador autoritzat, en funció del tipus de residu. Per 
a aquests punts de recollida, anomenats a partir d’ara “punts nets”, en general 
s’aconsella com a mínim la instal·lació d’un punt net als parcs de maquinària i oficines. 

Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge 
temporal i selectiu de residus han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al 
terreny de possibles vessaments de les substàncies allí emmagatzemades, és a dir 
proporcionar un magatzematge segur, i possibilitar-ne la recollida. 

Per als residus sòlids, el sistema de punts nets consistirà en un sistema de contenidors, 
alguns amb capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de residu i contigus a 
les àrees més característiques del projecte. Cada punt net definirà una zona d’acció o 
influència on es distribuiran, si s’escau, de forma uniforme i segons els requeriments de 
l’obra, un número suficient de grups de dipòsits menors (“punts de recollida”). La 
recollida dels residus acumulats als punts de recollida i el seu trasllat als punts nets 
correrà a càrrec de personal i medis específics per a aquesta tasca, i els contenidors 
podran ser  de tipus urbà, fàcilment descarregables i estaran estratègicament localitzats 
a les zones més vulnerables ambientalment i de fàcil accés al camió de recollida. 

Els contenidors i el materials que els composen, seran seleccionats en funció de la 
classe, tamany i pes del residu considerat, les condicions d’aïllament requerides i la 
mobilitat prevista del mateix. Independentment del tipus de residu, els fons i els laterals 
dels contenidors seran impermeables. 

El correcte funcionament del sistema de punts nets aconsella la distinció visual dels 
contenidors segons el tipus de residu que emmagatzema. Per aquest motiu es 
col·locaran contenidors de diferents colors, de forma que colors iguals indiquin residus 
de la mateixa classe. Una possible distribució de colors serà la següent : 

  

CLASSE DE RESIDU COLOR DEL 
CONTENIDOR 

TIPUS DE 
CONTENIDOR 

Metall, plàstic i brick Blau Estanc 
Fusta Marró Obert 
Tòxics i residus perillosos Vermell Dipòsits estancs 
Pneumàtics Negre Obert 
Paper i cartró Verd Estanc 
Vidre Verd Estanc 
Inerts Blau Estanc 
Piles alcalines Vermell Tancat 
Residus urbans Verd Estanc 
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Respecte als residus de l’activitat d’oficines d’obra, la gestió dels residus seguirà una 
segregació i recollida per separat de : 

• Paper i cartró : disposició en el contenidor municipal de color verd. 
• Plàstic, metalls i brics : disposició en el contenidor municipal de color groc. 
• Vidre : disposició en el contenidor municipal de color verd clar. 
• Residus generals/banals : disposició en el contenidor municipal de color verd  

fosc. 
• Residus especials (fluorescents, piles,...): recollida per gestor autoritzat, o 

directament a deixalleria municipal. 

En cas que no existeixin contenidors per a la recollida selectiva en la zona on es 
desenvolupa l’obra, es permetrà que els dipositi tots en el contenidor general/banal de 
color verd fosc, a excepció dels residus especials, que han de ser gestionats via 
deixalleria o bé mitjançant un gestor de residus autoritzat. 

b.1) Residus perillosos i tòxics (especials) : 

Les diferents classes de residus tòxics que poden aparèixer a les obres projectades són: 

a) Olis i greixos usats. 
b) Lubricants. 
c) Filtres d’oli. 
d) Combustibles degradats. 
e) Bateries. 
f) Recanvis  i envasos de plàstic contaminats. 
g) Líquids hidràulics. 
h) Aerosols. 
i) Dissolvents. 
j) Pintures. 
k) Desgreixants. 
l) Refrigerants i anticongelants. 
m) Tóners. 
n) Draps de neteja contaminats. 
o) Restes d’aglomerat bituminós i els seus components. 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de residus tòxics i perillosos, en general 
caldrà adoptar les següents mesures : 

1. Els residus tòxics i perillosos generats en l'obra en cap cas s'abocaran sobre el 
terreny o en cursos d'aigua i lleres, i la maquinària i l’àrea d’emmagatzematge 
de lubricants i combustibles s’ubicarà sempre a més de 200 m de la llera més 
propera. S'haurà d'establir un sistema de recollida selectiva d'aquest tipus de 
residus i ser gestionats d'acord amb el que estableix la normativa relativa a gestió 
de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també 
autoritzat.  La recollida selectiva de la resta de residus permet aïllar-los, reduir-
ne el volum a tractar i facilitar-ne el seu tractament posterior. 

2. Tant els residus perillosos com els envasos i els materials (draps, roba, etc) 
contaminats amb aquests productes han de ser lliurats per a ser gestionats per 
gestors autoritzats, segons Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del registre 
general de gestors de residus de Catalunya. Pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
regulador de les runes i altres residus de la Construcció a Catalunya, s’ha 
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d’acreditar el document que garanteix el correcte destí dels residus separats per 
tipus. 

3. L’obligació als productors de residus tòxics a separar-los adequadament i no 
barrejar-los entre ells, evitant particularment aquelles barreges que suposin un 
augment de la seva perillositat o dificultin la seva gestió. 

4. Haurà d’existir, dins l’àrea d’instal·lacions auxiliars, una zona de recollida i 
emmagatzematge temporal d‘aquests residus especials. Cal agrupar els residus 
tòxics per classes degudament envasats en diferents contenidors i etiquetats per 
a facilitar la seva gestió, sempre de forma reglamentària. Per tal de garantir una 
correcta manipulació i emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos, els 
contenidors es col·locaran preferentment en terrenys amb unes mínimes 
característiques mecàniques i d’impermeabilitat, degut en primer lloc a la seva 
perillositat i en segon lloc als lixiviats que puguin produir i es senyalitzaran 
convenientment. La preparació del sòl consistirà en la impermeabilització del 
terreny i, si s’escau, s’habilitarà el mateix per a suportar la pressió mecànica dels 
contenidors. En aquest sentit se suggereix que el punt de recollida i 
emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de 
formigó impermeable, amb un petit mur perimetral i la superfície recoberta 
totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); 
addicionalment la zona pot estar a cobert de la pluja, del sòl i de les inclemències 
meteorològiques, a més de disposar d’una rasa perimetral per a la recollida 
d’aigües. Estaran separats a més de focus de calor o flames. Es prendran les 
mesures que previnguin de vessaments accidentals. 

5. Subministrar la informació necessària per al seu adequat tractament i eliminació, 
a les empreses gestores de residus autoritzades per l’Agència de Residus. 

6. Informar de forma immediata a l’autoritat competent en cas de desaparició, 
pèrdua o escapament de residus perillosos. En el cas de que es produeixi un 
abocament accidental, es retirarà el sòl contaminat en un contenidor específic 
per a poder ser recollit per un gestor autoritzat de residus perillosos. El sòl 
sanejat es substituirà per material granular. 

7. Els residus especials que siguin tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats 
més de 6 mesos (hi ha la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini). 
Per aquest motiu aquest tipus de residus han d’anar etiquetats de forma que 
quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta 
etiqueta caldrà incloure a més : 

a. El codi d’identificació del residu. 
b. Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 
c. Naturalesa dels riscos que presenten els residus (mitjançant un 

pictograma), segons sigui un producte nociu, tòxic, inflamable, etc. 
d. Data d’envasat, un cop el contenidor és ple. 

4 A partir de l’etiquetatge dels residus tòxics i perillosos, cal donar-los d’alta en 
un registre amb les següents dades : origen dels residus, quantitat, tipus de 
residu, codi d’identificació, data d’inici i data final d’emmagatzematge, data de 
cessió dels residus (la de lliurament a un gestor) i destí dels mateixos. 

Per a cada punt net es preveu inicialment un servei de recollida setmanal per part d’un 
Gestor autoritzat que comptarà amb l’aprovació de la Direcció d’Obra després de 



Projecte d’urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs 
 
 

124 
  URBEG SLP 
Doc.1: Memòria i annexes 

l’aportació dels certificats pertinents que ho justifiquin, si bé la determinació del torn de 
recollida més convenient dependrà de les condicions particulars de l’obra i del moment 
de l’operació. A la finalització de la vida útil es procedirà a la restauració de les àrees 
utilitzades amb els mateixos criteris de qualitat aplicats a la resta de les zones. 

A més de tenir en compte els requisits generals per als residus tòxics i perillosos, 
existeixen requisits específics per a alguns residus perillosos, identificant-se els 
següents: 

4. Residus fitosanitaris. El Real Decret 1416/2001, sobre envasos de productes 
fitosanitaris pel qual s’estableixen sistemes integrats de gestió o sistemes de 
dipòsit, devolució i retorn per als envasos fitosanitaris. 

5. Piles i acumuladors. El Real Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i 
acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, modificat pel RD 943/2010 i 
pel RD 367/2010. 

6. Olis usats.  

A partir de l’Ordre de 6 de setembre de 1998, de la Generalitat de Catalunya sobre 
prescripcions en el tractament i eliminació d’olis emprats, es prohibeix les actuacions 
d’abandonament, abocament, dipòsit, combustió i tractaments que provoquin 
contaminació atmosfèrica i mesclat, especialment amb substàncies contaminants i 
residus tòxics i perillosos. Els residus seran tractats, reciclats o eliminats a la planta 
corresponent. 

Com a conseqüència del canvi d’olis i lubricants emprats als motors de combustió i als 
sistemes de transmissió de la maquinària de construcció, el Contractista es converteix, 
a efectes de la Ordre estatal de 28 de febrer de 1989 (modificada a altres efectes per la 
Ordre 13/6/1990) del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, en productor de residus 
tòxics i perillosos. En aquesta Ordre i en el Real Decret 679/2006, de 2 de juny, es 
defineix oli usat com a tot oli industrial amb base mineral o sintètica lubricant que s’hagi 
tornat inadequat per a l’ús assignat inicialment, i en particular, l’oli usat dels motors de 
combustió i dels sistemes de transmissió, així com l’oli mineral lubricant, oli per a 
turbines i sistemes hidràulics, així com les mescles i emulsions que els continguin. Les 
obligacions que comporta la tinença d’oli usat s’inclouen als apartats Tercer, Quart i 
Cinquè de l’esmentada Ordre, la qual estableix que “tota persona física o jurídica que 
tingui oli usat està obligada a destinar el mateix a una gestió correcta, evitant traslladar 
la contaminació als diversos medis receptors”.  Per tant queda prohibit : 

• Qualsevol abocament d’oli usat en aigües superficials, interiors, en aigües 
subterrànies, territorial i als sistemes de clavegueram o d’evacuació d’aigües 
residuals. 

• Qualsevol dipòsit o abocament d’oli usat amb efectes nocius sobre els sòls, així 
com qualsevol abocament incontrolat de residus derivats del tractament d’oli 
usat. 

• Qualsevol tractament d’oli usat que provoqui contaminació atmosfèrica superior 
al nivell establert a la legislació corresponent. 

A més, els apartats número 11 i 13 de la Ordre del M.O.P.U i l’article Cinquè del Real 
Decret 679/2006, (modificat pel RD 67/2010) descriuen les normes sobre 
l’emmagatzematge d’olis usats i la seva recollida, destacant el fet que no podran 
barrejar-se els olis usats amb policlorobinèfils ni amb altres residus tòxics i perillosos. 
Les obligacions que comporta la tinença d’oli usat segons l’article Cinquè del RD 
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679/2006 (modificat pel RD 67/2010) per tal d’evitar qualsevol abocament d’oli al medi 
són: 

a) Emmagatzemar els residus usats en condicions adequades, evitant 
especialment les mescles amb aigua o amb altres residus no oleaginosos; 
s’evitaran també les mescles amb altres residus oleaginosos si això dificulta la 
seva correcta gestió. D’aquesta forma serà més efectiu qualsevol tractament 
posterior de l’oli usat. 

b) Disposar d’instal·lacions que permetin la conservació dels olis usats fins a la 
seva recollida i que siguin accessibles als vehicles encarregats a tal efecte. 

c) Evitar que els dipòsits d’olis usats tinguin efectes nocius sobre el sòl. 

Per tant, en relació amb la gestió d’olis usats i la seva recollida, el Contractista està 
obligat a respectar les següents accions, tenint en compte sempre les prescripcions de 
l’Ordre de 13 de juny de 1990 sobre transferència d’olis usats als centres de gestió: 

d) Els canvis d’oli les reparacions i altres operacions de manteniment de la 
maquinària i vehicles d’obra, s’efectuaran en centres de gestió autoritzats 
(tallers, estacions d’engreixament, etc). 

e) En cas d’efectuar-se les accions anteriors a peu d’obra, es farà en la zona de 
manteniment de maquinària sobre una plataforma impermeabilitzada 
prèviament , lliurant els olis usats a la persona autoritzada per a la recollida (a 
Catalunya la recollida i tractament d’olis usats és un servei públic prestat per 
l’empresa CATOR) o bé es realitzarà el transport prèvia autorització per part de 
l’autoritat competent fins al lloc de gestió autoritzat. En aquest cas es disposarà 
d’un sistema de recollida i de separació dels olis i greixos de les aigües de 
neteja del sòl. Es disposarà a l’obra d’un contenidor específic per a la recollida 
dels olis residuals, diferenciat dels altres contenidors de residus especials. 

L’emmagatzematge i abastament de gasoil a l’obra es realitzarà preferiblement fóra del 
seu àmbit, però en cas de realitzar-lo a l’obra es farà mitjançant els subministradors 
oficials en la zona destinada al parc de maquinària, de forma que s’eviti així la 
contaminació pels derrames produïts a les operacions de proveïment dels vehicles. 
Aquesta zona auxiliar de maquinària està rodejada per la rasa perimetral que recull les 
aigües fins a portar-les a la bassa de decantació. 

b.2) Residus inerts : 

Quan sigui necessari s’establirà i condicionarà un àrea específica per a la seva recollida. 
Els residus inerts poden tenir dos destins possibles : 

f) ELIMINACIÓ en abocador autoritzat. Aquesta operació quedarà acreditada 
mitjançant una carta d’acceptació dels residus per part de l’abocador i un 
albarà indicant la quantitat de residus que es dipositen en ell. 

g) REUTILITZACIÓ O VALORITZACIÓ. Restauració, condicionament i reblert, o 
amb fins de construcció. En tot moment serà acreditada pel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Qualsevol altre destí diferent dels anteriors serà considerat com a il·legal. Els dipòsits o 
emmagatzematges en finques confrontants, camins, etc, només es podran considerar 
com a dipòsit temporal dels residus, però per temps inferior a un any quan el seu destí 
sigui la eliminació, i de dos anys quan el seu destí sigui la valorització. En aquest cas 
serà necessària la comunicació al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
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Catalunya. Es pararà compte en justificar el lliurament d’aquests residus als llocs 
adequats mitjançant la presentació d’albarans o factures on s’especifiquin les quantitats 
lliurades. 

S’instal·laran a l’obra contenidors per a la recollida selectiva dels residus inerts 
següents, a fi efecte de valoritzar-los : 

h) Materials d’origen petri, com formigó en massa, armat, pedra natural, grava, 
sorra i vidre. 

i) Materials metàl·lics com plom, coure, acer, fosa, alumini, etc. 
j) Plàstics. 

Pel que fa als abocaments puntuals de formigó o bé les restes de formigó generat a 
qualsevol altre indret de l'obra es traslladaran a l’abocador adequat o, en cas d’estar en 
la traça, es colgaran. Respecte a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres, i com 
a mesura preventiva, es condicionarà al llarg de la traça vàries àrees específiques 
impermeabilitzades per a destinar-les-hi, i es recollirà i es disposarà finalment a 
abocador adequat. Aquests punts de neteja de canaletes seran de fàcil accés, estaran 
separats aproximadament 2 km segons la traça dels camins i s’excavaran amb una 
profunditat suficient que asseguri que les aigües de rentat no puguin sobreeixir i 
estendre’s per la zona d’obra, ni filtrar-se a través del sòl; es pren inicialment una 
superfície de 2x2 m2 i una profunditat d’1,50 m. A més s’impermeabilitzarà per a evitar 
la filtració dels lixiviats en el subsòl. Caldrà assegurar-se que la zona escollida queda 
fora de la zona de policia en zones properes a lleres públiques, zones amb servituds de 
protecció, etc. En cas que calgui delimitar la zona de rentat dins de la zona de policia es 
demanarà l’autorització administrativa corresponent. A continuació es senyalitzarà 
degudament la zona de rentat; els camions estaran obligats a dipositar el formigó 
sobrant i a rentar la cuba i les canaletes assegurant que l’aigua de rentat s’aboca dins 
la zona delimitada. En cap cas es permetran rentats fóra de les zones especificades, ni 
rentats fóra del recinte de l’obra. Es deixarà evaporar la fase líquida present a la zona 
d’abocament i, un cop ple el punt de neteja de canaletes, es procedirà  a la trituració i 
retirada a abocador autoritzat de la crosta de formigó resultant. Finalment caldrà 
preveure la restitució de l’espai on estava situat, recuperant el seu estat inicial.  

El punt de neteja específic de cubes de maquinària dins el parc de maquinària serà a 
les zones impermeabilitzades amb solera de formigó destinades també les tasques de 
canvi d’olis i proveïment. Totes les zones de rentat de cubes han d’estar delimitades 
adequadament sense afectar a cap llera pública. 

En zones urbanes pavimentades s’efectuaran els rentats en contenidors o altres 
solucions tècniques adequades, assegurant-se que els abocaments no es fan a la xarxa 
de clavegueram i que els residus generats es gestionen adequadament. 

b.3) Residus no perillosos (no especials) : 

El Contractista ha de firmar un contracte amb un gestor autoritzat de Residus No 
Perillosos, lliurant-li els residus per al seu correcte transport i valorització o eliminació. 
D’acord amb la legislació i el tipus d’actuació a realitzar el Contractista haurà de complir 
amb els següents requisits : 

k) Mantenir els residus no perillosos en condicions adequades de seguretat i 
salut, tenint en compte el període màxim de magatzematge (Article número 3 
de la Llei 10/98 i Article 43.2 de la Llei 10/2000). S’emmagatzemaran els 
residus de manera que quedin protegits de les adversitats meteorològiques. 
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l) Evitar barrejar els residus no perillosos amb residus classificats com a 
perillosos. 

Els residus de tipus vegetal, procedents de tala de matolls, d’arbres o restauració han 
de ser retirats i gestionats adequadament i, en el seu cas es dipositarà en abocadors 
degudament autoritzats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya.  

Si és possible s’instal·laran zones o contenidors específics per a la recollida selectiva 
dels següents residus per tal de  valoritzar-los: 

m) Paper, cartró. 
n) Fustes. 
o) Restes vegetals 

Els residus generats en els barracons o casetes d’obra es dipositaran en un únic 
contenidor (bidó), clarament identificat, i el seu contingut es llençarà al contenidor 
general (verd fosc) més proper del municipi on es desenvolupa l’obra. 

Si durant el període de les obres es realitzés substitució de pneumàtics, la legislació 
específica estableix la prohibició de l’eliminació de pneumàtics fóra d’ús per incineració 
sense recuperació d’energia i el seu dipòsit en abocador en el cas de pneumàtics usats 
sencers, amb exclusió dels pneumàtics utilitzats com a elements de protecció en 
abocador o els reduïts a tires. 

4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
4.1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte d’aquest punt és elaborar un Estudi Bàsic de Gestió de Residus Tòxics i 
Perillosos, en el qual s’especifiqui tant el tipus de materials considerats tòxics o 
perillosos que seran empleats durant les obres per part del personal o de la maquinària; 
no és objecte definir lògicament l’empresa responsable de la seva retirada, gestió i 
tractament posterior, tasca que correspondrà a la empresa Contractista en el seu Pla de 
gestió de Residus. 
D’acord amb el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, amb el present Estudi es busquen el següents fins : 

• Identificació i codificació dels residus segons l’ Ordre MAM/304/2002, de 8  de 
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. 

• Estimació de la quantitat de residus que es generarà, en tones o m3 i per fases 
d’obra. 

• Mesures de segregació “in situ”. 
• Previsió de reutilització a la mateixa obra o altres emplaçaments. 
• Operacions de valorització de residus. 
• Destí previst per als residus. 
• Instal·lacions per l’emmagatzematge, maneig o altres operacions de gestió. 
• Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels residus, que formarà part 

del pressupost del projecte. 
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4.2. Estimació i tipologia dels residus 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la seva naturalesa i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. Per al 
present Projecte els residus s’han de quantificar per tipologies i fases d’obra, la seva 
estimació es fa en tones i metres cúbics i es codifiquen d’acord el Catàleg Europeu de 
Residus, codis CER, segons la llista europea publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 
8 de febrer. 
Tot seguit s’adjunta en forma de taula uns valors de referència procedents d’estudis 
realitzats per les entitats que han col·laborat en la redacció de la “Guia per a la redacció 
de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc”, entre elles diversos 
Col·legis professionals, la Gestora de Runes de Catalunya i l’Institut de Tecnologia de 
la Construcció de Catalunya (ITEC). Val a dir que aquesta taula model es refereix a 
l’estimació de residus de construccions d’edificació. En aquestes condicions, l’anàlisi 
dels diferents capítols d’obra del projecte que ens ocupa, ens porta directament a 
considerar la validesa de la taula presentada, és a dir a considerar sobre quins capítols 
és aplicable. Així a partir de l’estructura del pressupost de l’obra es comprova com els 
ràtios de volums (m3/m2 construït) i de pes (t/m2 construït) dels residus estimats en la 
fase de fonamentació i estructures són aplicables als següents capítols amb certes 
reserves: 
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- Conduccions, ràtios aplicables sobre: 
o El ml de conducció amb canonada de fosa o PVC de diàmetre màxim 

200 mm, mitjançant la conversió de ml a m2 construït multiplicant per 
l’amplada de la rasa, 0,30 m. 

• Pous de registre, ràtios aplicables sobre: 
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o El número de nous pous de registre de 100x100 cm interiors, 
prefabricats i assentats sobre una solera de 20 cm de gruix, mitjançant 
la conversió d’ut a m2 multiplicant per 1. 

Respecte als residus Especials, la legislació vigent obliga a disposar d’una zona 
adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu i, a més, recomana : 

a) No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
b) El contenidor de residus especials s’haurà de situar en un lloc pla i fóra del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
c) Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats a les etiquetes. 

d) Tapar els contenidors i protegir-los de les inclemències meteorològiques. 
e) Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 

etc) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 

Finalment, la taula de la pàgina següent mostra l’inventari de residus Especials per a les 
activitats de nova construcció. En tots el capítols d’obra, es poden generar residus 
d’envasos i draps de neteja contaminats per substàncies perilloses, absorbents 
(utilitzats en qualsevol mesura de correcció d’abocament accidental de residus 
perillosos en l’àmbit de l’obra), filtres d’oli de la maquinària. 
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En aquestes condicions, a partir dels amidaments principals de l’obra es pot estimar una 
quantitat per a cadascun dels possibles residus a l’obra, aplicant els ratis de la taula de 
la pàgina ***, amb una sèrie de consideracions extretes a partir del de les dades del 
“Plan nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-20006” (Resolució de 
14 de juny de 2001, BOE núm. 166 del 12 de juliol) i de l’amidament d’altres residus que 
es poden generar a l’obra: 

- Per a l’estimació dels residus especials totals, en aquest pla es fixa un valor 
aproximat del 4% del total de residus de la construcció i, en el còmput es 
pren el valor mínim del resultant d’aplicar el rati disponible i aquest 4% del 
total de residus.  

A més, a criteri de l’autor del present projecte, es fixa la quantitat d’absorbents 
contaminats (codi 15 02 02) en un 1% dels residus especials resultants del 
còmput anterior, els olis usats (codi 13 02 05) en un 2% dels mateixos i, 
finalment, els envasos buits contaminats (codi 15 01 10) com la resta dels 
residus especials. 

X 

X 

X 
• Absorbents contaminats (15 02 02), olis usats (13 02 05) 

X 
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- En l’estimació dels residus de plàstic, codi 17 02 03, al valor resultant 
d’aplicar els ratis anteriors se li addiciona el pes o volum corresponent al 
5% de l’amidament dels diferents tubs de plàstic que apareixen a l’obra (tub 
de PVC de diàmetre 160 mm). 

- Finalment, a partir del pla es fixa un percentatge del 7% dels residus totals 
per als residus urbans, dels quals s’estima en un 35% els residus 
biodegradables. 

- Els residus de naturalesa pètria, amb codi 01 04 09, residus de sorra i argila 
procedeixen de l’escombrat de la calçada actual i càrrega manual per a la 
retirada de graves, sorres i argila que puguin haver en determinats trams de 
la carretera. 

Així doncs, la taula següent mostra un resum per fases dels amidaments que computen 
en l’estimació de residus, a partir dels criteris expressats. En aquest sentit cal fer dos 
aclariments: 

• En aquesta taula hi ha amidaments que computen directament en el valor del 
residu final, com són l’enderroc d’estructures de formigó i paredat. 

• Als volums resultants de formigó en enderrocs no s’aplica en el pressupost de 
gestió de residus la partida de classificació a peu d’obra de residus de la 
construcció (en inerts, no especials i especials) ja que se suposa que el seu 
transport a contenidor és immediat a la seva demolició, sense haver de 
barrejar-se amb altres residus. 

 Posteriorment, les següents taules mostren : 

• L’equivalent de superfícies construïdes per a poder aplicar els ratis anteriors. 

• Els amidaments per fases de formigó in situ (m3), de superfície d’encofrat (m2) 
i d’acer en armat passiu (kg). Aquest amidaments permeten fer un anàlisis final 
retrospectiu dels residus calculats per al formigó, l’acer i la fusta. 

 Finalment es mostren les següents taules: 
- Taula per a la definició de la tipologia i estimació de residus segons codificació 

de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer. 
- Resum de residus estimats en tones i m3. 
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4.3. Operacions de gestió de residus.  
En les operacions finals de gestió de residus, s’ha de considerar sempre l’abocament 
en dipòsits controlats com a última opció i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a adoptar 
mesures com la reutilització, el reciclatge o qualsevol altre tipus de valorització. Per a 
fer viable aquestes mesures, és recomanable que la gestió mínima de separació 
selectiva estigui formada per una destria inicial que faciliti la segregació dels residus 
Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials, els quals sempre han d’anar 
separats de la resta. Aquesta classificació en origen a la mateixa obra dels residus 
augmenta la possibilitat de valoritzar-los ja que un contenidor amb residus heterogenis 
té menys opcions de ser valoritzat que un de residus homogenis que pot ser transportat 
cap a una central de reciclatge o, fins i tot, reutilitzat a la mateixa obra en cas que 
compleixi amb les característiques físico-químiques exigides. 
Quan no és viable la classificació selectiva en origen és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des 
d’on el residu pugui ser tramès a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el 
cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. En aquest sentit, el RD 
105/2008, d’1 de febrer, indica com s’ha de preveure una separació en obra de les 
següents fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total d’obra superi les següents quantitats: 

- Formigó : 160 tones. 
- Maons, teules, ceràmics : 80 tones. 
- Metall : 4 tones. 
- Fusta : 2 tones. 
- Vidre : 2 tones. 
- Plàstic : 1 tona. 
- Paper i cartró : 1 tona. 

A l’hora de programar les operacions de gestió de residus, tant internes a l’obra com 
externes a ella cal tenir en compte una sèrie de premisses : 

- El tipus de separació selectiva dels residus a l’obra i el nombre de contenidors 
en funció de factors com poden ser les possibilitats de reutilització, les 
tipologies de residu, ubicació de l’obra,  la possibilitat de tenir una planta 
matxucadora a l’obra, etc i dels condicionants anteriors del RD 105/2008. A la 
documentació gràfica adjunta es proposen les ubicacions disponibles per a 
realitzar la separació selectiva, tant des del punt de vista geogràfic de 
localització com d’afecció a espais sensibles per un abocament accidental de 
residus sobre el medi. La separació selectiva es preveu en el parc de 
maquinària i consta del següent nombre de contenidors: 

  1 contenidor per a inerts de formigó  
  1 contenidor per a inerts d’asfalt 
  1 contenidor per a metalls 
  1 contenidor per a fusta 
  1 contenidor per a plàstic 
  1 contenidor per a paper i cartró 

1 bidó de 200 l per a residus especials (olis usats i absorbents 
contaminats) 

- La quantitat de material reutilitzat i reciclat in situ a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament i la 
quantitat de material petri que s’evita portar a abocador.  

- Les dades sobre el destí dels residus, corresponents a dades dels gestors de 
les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits 
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controlats (distància i proximitat). A continuació es mostra per a cada fase el 
destí dels residus segons tipologia. 

Destí dels residus segons tipologia  

Inerts 
Quantitat estimada Gestor 
Tones m3 Codi Nom 

Reciclatge --- --- --- --- 
Planta de transferència --- --- --- --- 
Planta de selecció --- --- --- --- 
Dipòsit 63,38 42,25 --- Dipòsit controlat de Cerdanya 

Residus no especials 
Quantitat estimada Gestor 
Tones m3 Codi Nom 

Reciclatge de metall 0,95 0,63 --- Dipòsit controlat de Cerdanya 
Reciclatge de fusta 0,64 1,07 --- Dipòsit controlat de Cerdanya 
Reciclatge de plàstic 0,22 0,24 --- Dipòsit controlat de Cerdanya 
Reciclatge de paper-

cartró 0,00 0,00 --- Dipòsit controlat de Cerdanya 

Reciclatge altres --- --- --- --- 
Planta de transferència --- --- --- --- 
Planta de selecció --- --- --- --- 
Dipòsit 3,26 3,62 --- Dipòsit controlat de Cerdanya 

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor 
Tones m3 Codi Nom 

Instal·lació de gestió de 
residus especials 0,11 0,22 E-470.98 Gestió de Residus Especials de 

Catalunya, S.A. (GRECAT) 
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5. PRESSUPOST DE L’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 8574,80 5044,00
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 8574,80 t 5044,00 m3

no si

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 18,795 0,082 13,425

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 8,726 0,001 11,188

fibrociment 170605 0,010 0,224 0,018 0,090

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 27,75 t 0,7544 24,70 m3

Codificació re Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   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 -

Pla de Sant Tirs
Ribera d'Urgellet

no

Comarca : Alt Urgell

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte d'urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

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

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 6052,8
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 6052,8

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no si
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu es si si

248,80 0,005804,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
248,80

(m3)
0,00
0,00

0,00
5804,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

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

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                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 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.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibil itat 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.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Terres
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per 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 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 18,12 271,86

Metalls 0,00 -

Fusta 0,00 -

Vidres 0,00 -

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 15,22

880,81

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

Classificació     

0,00 - -

- 90,62

0,00 - 0,00

0,00

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)

PRESSUPOST 
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-

0,00

0,00

182,69

0,00

-

0,00 -

0,00

Valoritzador / Abocador        

-

608,96

runa neta

- 0,00

- -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** 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      

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

ABOCADOR DE BENABARRE

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

BENABARRE - BELLESTAR E-333.97

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ABOCADOR DE BENABARRE BENABARRE - BELLESTAR E-333.97

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 0,00

- -

Compactadores

0,00 - 0,00

-

0,00

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

182,69 100,00 0,00

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

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

1.163,50

El volum dels residus és de : 24,70

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.163,50



unitats -

unitats -

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 2 unitats -

-
si

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..)
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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.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fust

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

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.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

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.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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.

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.



T 0,00 T
T 11,10 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 27,75 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

27,75
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

305,20

euros/T 305,20

Total fiança **

27,7

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Ribera d'Urgellet

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

60,00

FIANÇA

fiança

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 de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:
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6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
I2R24200. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, 
de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 
materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

p) Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara 
restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, 
cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara 
pintures, dissolvents, etc.. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
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m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

q) Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats 
r) Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 

dels residus de la construcció i demolició. 
s) Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la 

execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i 
Perillosos, aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.  

t) Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 

u) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R5K000,I2R5PL00. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, 
de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 
materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

v) Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
w) Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de 

reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència, amb contenidor o amb camió 

x) Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment 
perillosos. 

y) Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb 
residus potencialment perillosos. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 
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Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 
que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació 
del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
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La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats 
 Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 

dels residus de la construcció i demolició. 
 Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la 

execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, 
aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.  

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R650G0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, 
de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 
materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de 

reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència, amb contenidor o amb camió. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 
que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació 
del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats 
- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 

dels residus de la construcció i demolició. 
- Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la 

execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, 
aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2RA6110,I2RA6210,I2RA8420,I2RA8620. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, 
de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels 
materials sobrants i de rebuig que es generen  a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, 
d’acord amb el tipus de residu. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en 
un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus 
de residu. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats 
- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 

dels residus de la construcció i demolició. 
- Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la 

execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i 
Perillosos, aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 
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- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  
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ANNEX 12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 16,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 16,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 16,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 16,00000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 16,00000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 16,00000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,00000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 16,00000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 16,00000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 13,00000 €

A0132000 h Peó 13,00000 €

A0133000 h Ajudant 13,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 13,00000 €

A013F000 h Ajudant manyà 13,00000 €

A013H000 h Ajudant electricista 13,00000 €

A013M000 h Ajudant muntador 13,00000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 13,00000 €

A0140000 h Manobre 12,00000 €

A0150000 h Manobre especialista 13,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 55,00000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,52000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 45,00000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 65,00000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 80,00000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 50,00000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 90,12000 €

C131T000 h Pala carregadora de 85 hp, tipus CAT-908 o equivalent 45,22000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 50,00000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 74,74000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 60,00000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,50000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,41000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 27,81000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1501900 h Camió 20 t, RENAULT DG--230-20 o MAN 18284 de 2 eixos. 34,45000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,26000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 39,61000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,10000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 33,55000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,81000 €

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 21,12000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,52000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 35,21000 €

C170D0A0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMATIC 29,15000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,18000 €

CAJUST01 u preu ajustat 0,04000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,60000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,60000 €
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MATERIALS

ARBREDE U Subministrament d'arbre tipus tilia tomentosa, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica. 65,10000 €

B0111000 m3 Aigua 0,99000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,64000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 17,59000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 17,21000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,39000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,90000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,98000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 91,05000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08000 €

B0552420 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,20000 €

B0552B00 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,33000 €

B0604201 u Ancoratge de col.lumes formats per 4 perns d'acer galvanitzat de diametre 24mm, i una longitud
entre 500 i 700mm

30,00000 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-25/P/40/I 65,00000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

50,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

50,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

50,00000 €

B064E32C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

70,74000 €

B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c=
0.50, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

70,74000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,00000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

48,40000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

21,69000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,94000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,82000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,84000 €

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,19000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,32000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,77000 €

B965A1D1 Ml Voara especial de peces de formigó tipus p2 de BREINCO, de 100x8x20cm 3,38000 €

B9E11301 m2 Paviment de panot abuixardat negre 30x30 de 2,5 cm de gruix, classe 1a, preu mitjà, 4,43000 €

B9H12110 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO S-20 AMB GRANULAT GRANITIC I
BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

45,00000 €
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B9H1K210 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

46,00000 €

BB121JA0 m Barana d'acer, tipus Ajuntament de La Seu d'Urgell, amb passamà d'acer inoxidable, brendoles
amb pletina d'acer i malla deploye de 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

80,00000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 59,90000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

31,93000 €

BD5H81GA m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

73,07000 €

BD7JE400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

10,34000 €

BD7JG400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

20,40000 €

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

35,39000 €

BD7JK400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

45,40000 €

BDB00012 U CAIXA PREFABRICADA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL TIPUS DELTA SF570 DE FDB O
SIMILAR. INCLOU REIXA PRACTICABLE I PEÇA DE SIFÓ.

99,00000 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

80,91000 €

BDD1U190 u Con de formigó prefabricat de 120X70X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de
goma

101,52000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 3,75000 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

67,14000 €

BDE60002 u Separador d'hidrocarburs prefabricat TIPUS AquaBHDCE65/05 per un cabal punta de 325 l/s i de
12.360 L de volum total.Subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs, amb obturador,
decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) sense bypass. Sonda d'hidrocarburs i caixa
amb alarma IP65. Inclou desarenador i tots els accessoris necessaris. Transportat a peu d'obra.

3.170,00000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK2U010 u Pericó de registre amb tapes, tipus DF II, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia

748,67000 €

BDK2U030 u Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia

502,85000 €

BDK2U050 u Pericó de registre amb tapes, tipus MF, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia

105,83000 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

17,14000 €

BDKZ3150 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 415X415X45 MM TIPUS
HIDRAULICA C250 TH34 DE FUNDICIÓ BENITO O SIMILAR

30,00000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 29,76000 €

BFA1U106 m Tub de PVC, DN 63 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,20000 €

BFAD3120 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat

47,12000 €

BFB19620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

2,56000 €

BFB1C620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

4,45000 €
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BFB26300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

0,88000 €

BFBVALVULA UT VALVULA DE TANCAMENT D'ESCOMESA 9,00000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

28,12000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000 €

BG00U000 PA Projecte elèctric, visat col·legial de projecte i direcció d'obra, legalització i inspecció de l'organisme
competent de la instal·lació d'enllumenat públic.

900,00000 €

BG221I20 M Tub flexible corrugat de PEAD, llis interior, de 160 mm de diametre nominal tipus 'asaflex' o similar,
amb grau de resistencia al xoc 7 i muntat com a canalitzacio soterrada, inclus corda interior de
nylon per al tiratge del cable

2,34000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,38000 €

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,84000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,01000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,11000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

9,50000 €

BGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió assignada 24 kV,
tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

11.882,00000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,45000 €

BHGAU010 u Quadre general de comandament de la instal·lació d'enllumenat públic, armari de poliester premsat
de 1250x1000x300 mm, de sis sortides, segons indicacions del plec de condicions, inclòs el
basament de l'armari, comptadors d'activa i reactiva, ICPM, rellotge astronòmic per a doble encesa
tipus Secelux, C.G.P. de 160 A, reductor de fluxe escorpio de 30 Kwa, contactors manuals,
diferencials, interruptors i elements auxiliars.

1.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

BHM11N24 u Columna amb base i fust d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçada, tipus Ter de fdb, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

211,20000 €

BHM11N30 u Columna amb base d'acer i fust d'acer galvanitzat, d111 m d'alçada, tipus Cilindrica proyectores de
fdb, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

763,80000 €

BHN33540 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, tipus Vialia Evo de fdb, tancada, amb allotjament per a equip.

225,60000 €

BHN33C40 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, tipus Circular de fdb, tancada, amb allotjament per a equip

168,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 34,20000 €

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, sèrie 78/7610 de AVK, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb
junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

177,50000 €
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BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa, marca Tallers Llobregat, diametre nominal 100mm,
PN 16, amb dues sortides de 70 mm (racor Barcelona)

833,00000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,55000 €

BN1216A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

75,66000 €

BN12F006 u Trampilló de fosa gris  de 160mm de diàmetre, sèrie 80 d'AVK. 40,40000 €

BN12F420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, tipus combi T, sèrie 18/40 de AVK, de diàmetre nomimal
150 mm, i diàmetre nominal de vàlvula 100mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

448,00000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

35,77000 €
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D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 68,49000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 13,00000 = 14,30000

Subtotal: 14,30000 14,30000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,52000 = 0,91200

Subtotal: 0,91200 0,91200

Materials

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

0,225      x 91,05000 = 20,48625

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,99000 = 0,17820

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,64000 = 10,16600

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

1,550      x 14,39000 = 22,30450

Subtotal: 53,13495 53,13495

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14300

COST DIRECTE 68,48995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,48995

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 65,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,00000 = 13,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Materials

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

0,250      x 91,05000 = 22,76250

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 17,59000 = 28,67170

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,99000 = 0,19800

Subtotal: 51,63220 51,63220
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13000

COST DIRECTE 65,82620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,82620

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 75,73000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,00000 = 13,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,52000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Materials

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

0,380      x 91,05000 = 34,59900

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 17,59000 = 26,73680

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,99000 = 0,19800

Subtotal: 61,53380 61,53380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13000

COST DIRECTE 75,72780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,72780

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 13,00000 = 13,65000

Subtotal: 13,65000 13,65000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,52000 = 1,10200

Subtotal: 1,10200 1,10200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,99000 = 0,19800

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

0,200      x 91,05000 = 18,21000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 17,59000 = 26,91270

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000

Subtotal: 77,32070 77,32070
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13650

COST DIRECTE 92,20920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,20920

D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,14000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 16,00000 = 0,06400

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 13,00000 = 0,05200

Subtotal: 0,11600 0,11600

Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,84000 = 2,02400

Subtotal: 2,02400 2,02400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00116

COST DIRECTE 2,14116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14116

D0B34138 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 13,00000 = 0,07800

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 16,00000 = 0,09600

Subtotal: 0,17400 0,17400

Materials

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 2,19000 = 2,40900

Subtotal: 2,40900 2,40900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174

COST DIRECTE 2,58474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58474
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P-1 0208 ut Presa de terra CGP o ADU amb una piqueta de 2 ml
14.6mm de diametre, 1 grapa i 4 ml de RV 1x50mm2
0.6/l kv CU, subministrament i col.locacio en rasa
existent.

Rend.: 1,000 47,83 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 0209 ut Connexió de cable de BT tipus RV de
3x1x240+1x150 mm2 de secció 0.6 / l KV Al amb
terminals, subministre i col.locació.

Rend.: 1,000 20,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 79,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 12,00000 = 5,04000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 16,00000 = 5,60000

Subtotal: 10,64000 10,64000

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 65,00000 = 68,25000

Subtotal: 68,25000 68,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15960

COST DIRECTE 79,04960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,04960

P-4 E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 3,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 16,00000 = 0,43200

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 13,00000 = 0,35100

Subtotal: 0,78300 0,78300

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 0,94000 = 0,01880

D0B34138 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 2,58474 = 2,58474

Subtotal: 2,60354 2,60354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 3,39829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39829
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P-5 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà d'acer inoxidable,
brendoles amb pletina d'acer i malla deploye de 110
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 90,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 13,00000 = 2,60000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 16,00000 = 6,40000

Subtotal: 9,00000 9,00000

Materials

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,82000 = 1,64000

BB121JA0 m Barana d'acer, tipus Ajuntament de La Seu d'Urgell,
amb passamà d'acer inoxidable, brendoles amb
pletina d'acer i malla deploye de 110 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 81,64000 81,64000

COST DIRECTE 90,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,64000

P-6 ELEC27 ml Cable tipo RV de 3x1x240+1x150 mm2 de seccion
0.6/l kv Al, suministro y tendido en zanja.

Rend.: 1,000 12,19 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 ELEC30 Ud Caja de distribucion urbanizaciones Ref. Cdi
400-400-100-100; 3 fusibles de BT tipo NH2-400 A y
6 fusibles de BT cilindrico de 22x58 de 100 A,
suministro y colocacion en nicho existente. (No
incluya la obra civil)

Rend.: 1,000 159,41 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega
sobre camió i trasnport a abocador autoritzat

Rend.: 1,454 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 55,00000 = 1,89133

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 80,00000 = 0,18157

Subtotal: 2,07290 2,07290

COST DIRECTE 2,07290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07290

P-9 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega

Rend.: 1,438 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 45,00000 = 0,31293
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Subtotal: 0,31293 0,31293

COST DIRECTE 0,31293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31293

P-10 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,454 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 12,00000 = 0,08253

Subtotal: 0,08253 0,08253

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,060 /R x 45,00000 = 1,85695

Subtotal: 1,85695 1,85695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00124

COST DIRECTE 1,94072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94072

P-11 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,454 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 12,00000 = 0,16506

Subtotal: 0,16506 0,16506

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,047 /R x 90,12000 = 2,91309

Subtotal: 2,91309 2,91309

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00248

COST DIRECTE 3,08063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08063

P-12 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,456 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 12,00000 = 0,08242

Subtotal: 0,08242 0,08242

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,197 /R x 50,00000 = 6,76511
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Subtotal: 6,76511 6,76511

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00124

COST DIRECTE 6,84877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84877

P-13 F222PR12 M Prisma de telecomunicacions format per 2 tubs de
tubs llisos de PVC per anar formigonats, 2 de DN 63
mm, inclou protecció amb dau de formigó
HM-20/P/10/I, de mides 45 x 22.3 cm

Rend.: 5,313 9,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 12,00000 = 0,45172

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 16,00000 = 0,60230

Subtotal: 1,05402 1,05402

Materials

BFA1U106 m Tub de PVC, DN 63 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

2,000      x 1,20000 = 2,40000

B0604210 M3 FORMIGO HM-25/P/40/I 0,1003      x 65,00000 = 6,51950

Subtotal: 8,91950 8,91950

COST DIRECTE 9,97352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97352

P-14 F222U000 U Localització de serveis existents amb mitjans
manuals. Inclou el tall del paviment, demolició del
paviment amb mitjans mecànics i transport de runes a
centre de gestió de residus autoritzat, i rebliment i
piconantge de la cata efectuada.

Rend.: 1,456 89,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 12,00000 = 65,93407

Subtotal: 65,93407 65,93407

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,300 /R x 7,41000 = 1,52679

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,300 /R x 14,61000 = 3,01030

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 55,00000 = 18,88736

Subtotal: 23,42445 23,42445

COST DIRECTE 89,35852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,35852
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P-15 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,454 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 13,00000 = 0,26823

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 12,00000 = 0,24759

Subtotal: 0,51582 0,51582

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,030 /R x 10,50000 = 0,21664

Subtotal: 0,21664 0,21664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00774

COST DIRECTE 0,74020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74020

P-16 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,454 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 60,00000 = 0,45392

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 50,00000 = 0,27510

Subtotal: 0,72902 0,72902

COST DIRECTE 0,72902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72902

P-17 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,454 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 60,00000 = 0,45392

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 50,00000 = 0,34388

Subtotal: 0,79780 0,79780

COST DIRECTE 0,79780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79780

P-18 F2285H21 M3 Base d'assentament de sorra Rend.: 0,406 26,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 13,00000 = 6,40394

Subtotal: 6,40394 6,40394

Maquinària

CAJUST01 u preu ajustat 0,400 /R x 0,04000 = 0,03941



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,03941 0,03941

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,150      x 17,59000 = 20,22850

Subtotal: 20,22850 20,22850

COST DIRECTE 26,67185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,67185

P-19 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,454 6,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 13,00000 = 1,60935

Subtotal: 1,60935 1,60935

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,00000 = 3,43879

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,180 /R x 10,50000 = 1,29986

Subtotal: 4,73865 4,73865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02414

COST DIRECTE 6,37214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37214

P-20 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 24,000 19,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 13,00000 = 0,10833

Subtotal: 0,10833 0,10833

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,00000 = 0,20833

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 7,41000 = 0,06175

Subtotal: 0,27008 0,27008

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,81400 18,81400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00162

COST DIRECTE 19,19403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,19403

P-21 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,454 1,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 38,50000 = 1,03267

Subtotal: 1,03267 1,03267

COST DIRECTE 1,03267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03267

P-22 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,458 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 38,50000 = 2,64060

Subtotal: 2,64060 2,64060

COST DIRECTE 2,64060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64060

P-23 F31521H1 m3 Formigó per a protecció de canonades, HM-20/B/20/I,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 58,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 12,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 50,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04500

COST DIRECTE 58,04500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,04500
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P-24 F928101L m3 Subbase material seleccionat segons PG3, amb
estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Rend.: 4,063 12,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 12,00000 = 0,14767

Subtotal: 0,14767 0,14767

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,030 /R x 50,00000 = 0,36919

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 /R x 60,00000 = 1,03372

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 0,26212

Subtotal: 1,66503 1,66503

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,99000 = 0,04950

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,150      x 8,98000 = 10,32700

Subtotal: 10,37650 10,37650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00222

COST DIRECTE 12,19142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,19142

P-25 F931201L m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1,000 26,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 12,00000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,025 /R x 50,00000 = 1,25000

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 60,00000 = 3,00000

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

Subtotal: 5,31500 5,31500

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,90000 = 20,58500

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,99000 = 0,04950

Subtotal: 20,63450 20,63450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00900

COST DIRECTE 26,55850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,55850

P-26 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 61,04 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 16,00000 = 2,40000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 12,00000 = 5,40000

Subtotal: 7,80000 7,80000

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,18000 = 0,62700

Subtotal: 0,62700 0,62700

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 50,00000 = 52,50000

Subtotal: 52,50000 52,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11700

COST DIRECTE 61,04400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,04400

P-27 F965A1D9 m Vorada especial peces de formigó, doble capa, tipus
p2 de BREINCO, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

Rend.: 2,188 11,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,493 /R x 12,00000 = 2,70384

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 16,00000 = 1,75503

Subtotal: 4,45887 4,45887

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 29,00000 = 0,06090

B965A1D1 Ml Voara especial de peces de formigó tipus p2 de
BREINCO, de 100x8x20cm

1,050      x 3,38000 = 3,54900

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0726      x 50,00000 = 3,63000

Subtotal: 7,23990 7,23990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06688

COST DIRECTE 11,76565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76565

P-28 F9E11322 m2 Paviment de panot abuixardat negre 30x30 de 2,5 cm
de gruix, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,841 15,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 16,00000 = 5,21456

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 12,00000 = 3,06355

Subtotal: 8,27811 8,27811

Materials

B9E11301 m2 Paviment de panot abuixardat negre 30x30 de 2,5 cm
de gruix, classe 1a, preu mitjà,

1,020      x 4,43000 = 4,51860

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 0,99000 = 0,00099

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,21000 = 0,77273

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

0,0031      x 91,05000 = 0,28226

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,020      x 75,72780 = 1,51456

Subtotal: 7,08914 7,08914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12417

COST DIRECTE 15,49142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49142

P-29 F9H13114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa D-12, en capa de rodadura, amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa
i compactada al 98% de l'assaig Marshall.

Rend.: 1,000 51,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 12,00000 = 1,80000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,055 /R x 16,00000 = 0,88000

Subtotal: 2,68000 2,68000

Maquinària

C170D0A0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMATIC

0,025 /R x 29,15000 = 0,72875

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,025 /R x 35,21000 = 0,88025

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 60,00000 = 1,20000

Subtotal: 2,80900 2,80900

Materials

B9H1K210 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

1,000      x 46,00000 = 46,00000

Subtotal: 46,00000 46,00000

COST DIRECTE 51,48900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,48900
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P-30 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECL-1, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 13,00000 = 0,03900

Subtotal: 0,03900 0,03900

Maquinària

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 0,003 /R x 21,12000 = 0,06336

Subtotal: 0,06336 0,06336

Materials

B0552B00 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,33000 0,33000

COST DIRECTE 0,43236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43236

P-31 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 20,000 0,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 13,00000 = 0,00195

Subtotal: 0,00195 0,00195

Maquinària

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 0,003 /R x 21,12000 = 0,00317

Subtotal: 0,00317 0,00317

Materials

B0552420 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 1,000      x 0,20000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

COST DIRECTE 0,20512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20512

P-32 F9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 13,00000 = 0,26000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 16,00000 = 0,32000

Subtotal: 0,58000 0,58000

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 0,94000 = 0,01730

D0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 2,14116 = 2,14116
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Subtotal: 2,15846 2,15846

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00870

COST DIRECTE 2,74716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74716

P-33 FD5J5254 U Caixa prefabricada per a embornal de fosa dúctil tipus
delta sf570 de fdb o similar. inclou reixa practicable i
peça de sifó.

Rend.: 4,528 113,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,660 /R x 16,00000 = 5,86572

Subtotal: 5,86572 5,86572

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,800 /R x 50,00000 = 8,83392

Subtotal: 8,83392 8,83392

Materials

BDB00012 U CAIXA PREFABRICADA PER A EMBORNAL DE
FOSA DÚCTIL TIPUS DELTA SF570 DE FDB O
SIMILAR. INCLOU REIXA PRACTICABLE I PEÇA
DE SIFÓ.

1,000      x 99,00000 = 99,00000

Subtotal: 99,00000 99,00000

COST DIRECTE 113,69964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,69964

P-34 FDESCOM2 U Escomesa a finca totalment acabada i amb vàlvula
angular de llautó ME 47 DN 1´´, amb canonada de
PEAD 10 atm i DN 1 '' connectada a canonada
general mitjançant collarí, amb trampilló de fosa
d-160mm, segons especificacions de la companyia
subministradora. S'inclou el petit material i mitjans
auxiliars i l'obra civil.

Rend.: 1,915 107,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 16,00000 = 33,42037

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 13,00000 = 20,36554

Subtotal: 53,78591 53,78591

Materials

BFB26300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

2,000      x 0,88000 = 1,76000

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFBVALVUL UT VALVULA DE TANCAMENT D'ESCOMESA 1,000      x 9,00000 = 9,00000

BN12F006 u Trampilló de fosa gris  de 160mm de diàmetre, sèrie
80 d'AVK.

1,000      x 40,40000 = 40,40000

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar

0,100      x 28,12000 = 2,81200
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a pressió

Subtotal: 54,09200 54,09200

COST DIRECTE 107,87791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,87791

P-35 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col.locat
a fons de rasa.

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 12,00000 = 0,12000

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 16,00000 = 0,16000

Subtotal: 0,28000 0,28000

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,38000 = 1,44900

Subtotal: 1,44900 1,44900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00420

COST DIRECTE 1,73320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73320

P-36 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 3,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 13,00000 = 0,04333

Subtotal: 0,04333 0,04333

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00065

COST DIRECTE 0,15618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15618

P-37 FDK00008 UT Subministre i col.locació de perico de maó calar de
formigó tipus PEUSA 3 de 170x170x90 amb tapa de
formigó aramat de 170x170x15cm amb diàmtres del 8
cada 15cm. Inlcou solera de formigó de 10cm i 3cm
de sorra per sobre la tapa

Rend.: 1,000 490,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-38 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 2,544 52,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 16,00000 = 8,80503

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 12,00000 = 6,60377

Subtotal: 15,40880 15,40880

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 17,21000 = 0,47328

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,17000 = 3,05949

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,32000 = 1,32924

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 50,00000 = 32,45000

Subtotal: 37,31201 37,31201

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23113

COST DIRECTE 52,95194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,95194

P-39 FDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat,
tipus DF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa
tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 787,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 16,00000 = 7,20000

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 12,00000 = 10,80000

Subtotal: 18,00000 18,00000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 39,61000 = 6,57526

Subtotal: 6,57526 6,57526

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,270      x 50,00000 = 13,50000

BDK2U010 u Pericó de registre amb tapes, tipus DF II,
prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia

1,000      x 748,67000 = 748,67000

Subtotal: 762,17000 762,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27000

COST DIRECTE 787,01526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 787,01526
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P-40 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat,
tipus HF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa
tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 532,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 16,00000 = 5,60000

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 12,00000 = 8,40000

Subtotal: 14,00000 14,00000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,167 /R x 39,61000 = 6,61487

Subtotal: 6,61487 6,61487

Materials

BDK2U030 u Pericó de registre amb tapes, tipus HF II,
prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia

1,000      x 502,85000 = 502,85000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,168      x 50,00000 = 8,40000

Subtotal: 511,25000 511,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21000

COST DIRECTE 532,07487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 532,07487

P-41 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus
MF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 126,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 12,00000 = 6,60000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,275 /R x 16,00000 = 4,40000

Subtotal: 11,00000 11,00000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 39,61000 = 6,57526

Subtotal: 6,57526 6,57526

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,056      x 50,00000 = 2,80000

BDK2U050 u Pericó de registre amb tapes, tipus MF, prefabricada
de formigó armat per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 105,83000 = 105,83000

Subtotal: 108,63000 108,63000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16500

COST DIRECTE 126,37026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,37026

P-42 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 70cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

Rend.: 2,143 33,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 16,00000 = 3,73308

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 12,00000 = 5,59963

Subtotal: 9,33271 9,33271

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 39,61000 = 3,69669

Subtotal: 3,69669 3,69669

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,054      x 50,00000 = 2,70000

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 17,14000 = 17,14000

Subtotal: 19,84000 19,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13999

COST DIRECTE 33,00939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,00939

P-43 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 40,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 16,00000 = 5,60000

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 12,00000 = 4,20000

Subtotal: 9,80000 9,80000

Materials

BDKZ3150 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 415X415X45 MM TIPUS
HIDRAULICA C250 TH34 DE FUNDICIÓ BENITO O
SIMILAR

1,000      x 30,00000 = 30,00000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 21,69000 = 0,09110

Subtotal: 30,09110 30,09110
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14700

COST DIRECTE 40,03810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,03810

P-44 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 42,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 12,00000 = 5,40000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 16,00000 = 7,20000

Subtotal: 12,60000 12,60000

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 29,76000 = 29,76000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 21,69000 = 0,13665

Subtotal: 29,89665 29,89665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18900

COST DIRECTE 42,68565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,68565

P-45 FG00U010 PA Projecte elèctric, visat col·legial de projecte i direcció
d'obra, legalització i inspecció de l'organisme
competent de la instal·lació d'enllumenat públic.

Rend.: 1,000 900,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG00U000 PA Projecte elèctric, visat col·legial de projecte i direcció
d'obra, legalització i inspecció de l'organisme
competent de la instal·lació d'enllumenat públic.

1,000      x 900,00000 = 900,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000

COST DIRECTE 900,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,00000

P-46 FG221I2K M Subministre i col.locacio de tub flexible corrugat de
PEAD, llis interior, de 160 mm de diametre nominal
tipus 'asaflex' o similar, amb grau de resistencia al
xoc 7 i muntat com a canalitzacio soterrada, inclus
corda interior de nylon per al tiratge del cable

Rend.: 1,041 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 13,00000 = 0,24976

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,033 /R x 16,00000 = 0,50720

Subtotal: 0,75696 0,75696

Materials
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BG221I20 M Tub flexible corrugat de PEAD, llis interior, de 160
mm de diametre nominal tipus 'asaflex' o similar, amb
grau de resistencia al xoc 7 i muntat com a
canalitzacio soterrada, inclus corda interior de nylon
per al tiratge del cable

1,000      x 2,34000 = 2,34000

Subtotal: 2,34000 2,34000

COST DIRECTE 3,09696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09696

P-47 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 12,000 0,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 16,00000 = 0,02000

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 13,00000 = 0,01625

Subtotal: 0,03625 0,03625

Materials

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,84000 = 0,85680

Subtotal: 0,85680 0,85680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00054

COST DIRECTE 0,89359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89359

P-48 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 16,00000 = 0,64000

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 13,00000 = 0,52000

Subtotal: 1,16000 1,16000

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 3,01000 = 3,07020

Subtotal: 3,07020 3,07020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01740

COST DIRECTE 4,24760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24760
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P-49 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,774 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 13,00000 = 1,09921

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 16,00000 = 0,90192

Subtotal: 2,00113 2,00113

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,11000 = 1,13220

Subtotal: 1,43220 1,43220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03002

COST DIRECTE 3,46335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46335

P-50 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 10,500 13,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 13,00000 = 0,28848

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 16,00000 = 0,35505

Subtotal: 0,64353 0,64353

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,45000 = 3,45000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 12,95000 12,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00965

COST DIRECTE 13,60318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,60318

P-51 FGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA
de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari
20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit
o de 230/420 V entre fases en buit, frecuència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de
mostres, dispositiu d'ompliment, placa de

Rend.: 1,000 12.098,86 €
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característiques i placa de seguretat e instruccions de
servei, col·locat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 16,00000 = 64,00000

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 13,00000 = 52,00000

Subtotal: 116,00000 116,00000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000

Materials

BGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA
de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari
20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit
o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de
mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de
servei

1,000      x 11.882,0000 = 11.882,00000

Subtotal: 11.882,00000 11.882,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,90000

COST DIRECTE 12.098,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.098,86000

P-52 FGZ00005 U Fonamentació per a columna i bàculs de fins a 10.0
m d'alçària, de 80x80x80 cm, inclosa excavació i
rebliment amb formigó HM-25/P/40/I, inclou espàrrecs
de subjecció i muntatge de la columna

Rend.: 1,000 99,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 16,00000 = 8,00000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 12,00000 = 6,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

Materials

B0604210 M3 FORMIGO HM-25/P/40/I 0,850      x 65,00000 = 55,25000

B0604201 u Ancoratge de col.lumes formats per 4 perns d'acer
galvanitzat de diametre 24mm, i una longitud entre
500 i 700mm

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 85,25000 85,25000
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COST DIRECTE 99,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,25000

P-53 FGZ00009 U Fonamentació per a senyals de 40x40x60 cm, inclosa
excavació i rebliment amb formigó HM-25/P/40/I,
inclou espàrrecs de subjecció i muntatge de la balissa.

Rend.: 1,000 42,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 16,00000 = 5,60000

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 12,00000 = 4,20000

Subtotal: 9,80000 9,80000

Materials

B0604210 M3 FORMIGO HM-25/P/40/I 0,510      x 65,00000 = 33,15000

Subtotal: 33,15000 33,15000

COST DIRECTE 42,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,95000

P-54 FHGAU010 u Quadre general de comandament de la instal·lació
d'enllumenat públic, armari de poliester premsat de
1250x1000x300 mm, de sis sortides, segons
indicacions del plec de condicions, inclòs el basament
de l'armari, comptadors d'activa i reactiva, ICPM,
rellotge astronòmic per a doble encesa tipus Secelux,
C.G.P. de 160 A, reductor de fluxe escorpio de 30
Kwa, contactors manuals, diferencials, interruptors i
elements auxiliars, totalment acabat, connexionat i
provat, S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge.

Rend.: 1,000 1.903,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 16,00000 = 160,00000

A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 13,00000 = 130,00000

Subtotal: 290,00000 290,00000

Materials

BHGAU010 u Quadre general de comandament de la instal·lació
d'enllumenat públic, armari de poliester premsat de
1250x1000x300 mm, de sis sortides, segons
indicacions del plec de condicions, inclòs el basament
de l'armari, comptadors d'activa i reactiva, ICPM,
rellotge astronòmic per a doble encesa tipus Secelux,
C.G.P. de 160 A, reductor de fluxe escorpio de 30
Kwa, contactors manuals, diferencials, interruptors i
elements auxiliars.

1,000      x 1.484,27000 = 1.484,27000

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

0,400      x 68,48995 = 27,39598
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màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Subtotal: 1.605,82598 1.605,82598

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,25000

COST DIRECTE 1.903,07598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.903,07598

P-55 FHM11N24 u Subministre i col·locació de columna amb base i fust
d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçada, tipus Ter de fdb,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 299,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 13,00000 = 6,89000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 16,00000 = 8,48000

Subtotal: 15,37000 15,37000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 33,55000 = 17,78150

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 39,61000 = 20,99330

Subtotal: 38,77480 38,77480

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 34,20000 = 34,20000

BHM11N24 u Columna amb base  i fust d'acer galvanitzat, de 5 m
d'alçada, tipus Ter de fdb,  amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

1,000      x 211,20000 = 211,20000

Subtotal: 245,40000 245,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23055

COST DIRECTE 299,77535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,77535

P-56 FHM11N25 u Subministre i col·locació de columna amb base d'acer
i fust d'acer galvanitzat, d111 m d'alçada, tipus
Cilindrica proyectores de fdb, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

Rend.: 1,000 1.029,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 16,00000 = 8,48000

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 13,00000 = 6,89000

Subtotal: 15,37000 15,37000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 33,55000 = 17,78150

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 39,61000 = 20,99330

Subtotal: 38,77480 38,77480
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Materials

BHM11N30 u Columna amb base d'acer i fust d'acer galvanitzat,
d111 m d'alçada, tipus Cilindrica proyectores de fdb,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 763,80000 = 763,80000

BHM11N24 u Columna amb base  i fust d'acer galvanitzat, de 5 m
d'alçada, tipus Ter de fdb,  amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

1,000      x 211,20000 = 211,20000

Subtotal: 975,00000 975,00000

COST DIRECTE 1.029,14480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.029,14480

P-57 FHMCOFRE UT Caixa sertem de connexió amb porta de fusibles i
fusibles 2x10A, estanca col.locada a l'interior de la
columna amb portella de registre. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 13,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-58 FHN33541 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre
templat, amb làmpada de 32leds i 60w de potencia,
tipus AVANT M de fdb, tancada, amb allotjament per
a equip i acoblada al suport

Rend.: 1,000 235,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 13,00000 = 4,55000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 16,00000 = 5,60000

Subtotal: 10,15000 10,15000

Materials

BHN33540 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 70 W, tipus Vialia Evo de fdb, tancada, amb
allotjament per a equip.

1,000      x 225,60000 = 225,60000

Subtotal: 225,60000 225,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15225

COST DIRECTE 235,90225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,90225

P-59 FHN33C40 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de 96 leds i 200w de
potencia, tipus Milan XL de fdb, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport

Rend.: 1,000 178,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 16,00000 = 5,60000

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 13,00000 = 4,55000

Subtotal: 10,15000 10,15000

Materials

BHN33C40 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100
W, tipus Circular de fdb, tancada, amb allotjament per
a equip

1,000      x 168,00000 = 168,00000
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Subtotal: 168,00000 168,00000

COST DIRECTE 178,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,15000

P-60 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, sèrie 78/7610 de AVK,
brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa
de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 230,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 13,00000 = 6,50000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 22,50000 22,50000

Materials

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, sèrie 78/7610 de AVK,
brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa
de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi

1,000      x 177,50000 = 177,50000

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 207,50000 207,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33750

COST DIRECTE 230,33750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,33750

P-61 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa,
marca Tallers Llobregat, diametre nominal 100mm,
PN 16, amb dues sortides de 70 mm (racor
Barcelona), inclou connexió a la canonada, muntat a
l'exterior

Rend.: 1,000 922,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 13,00000 = 39,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 16,00000 = 48,00000

Subtotal: 87,00000 87,00000

Materials

BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa,
marca Tallers Llobregat, diametre nominal 100mm,
PN 16, amb dues sortides de 70 mm (racor Barcelona)

1,000      x 833,00000 = 833,00000

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,55000 = 1,55000

Subtotal: 834,55000 834,55000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30500

COST DIRECTE 922,85500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 922,85500

P-62 FR2G8B31 U Excavacio de clot de plantacio d'1x1x1 m, amb
mitjans mecànics, càrrega i transport de terres dins
l'obra.

Rend.: 1,456 10,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 27,81000 = 3,82005

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,200 /R x 50,00000 = 6,86813

Subtotal: 10,68818 10,68818

COST DIRECTE 10,68818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68818

P-63 FR47KG01 U Subministrament d'arbre tipus tilia tomentosa o a
decidir per als serveis tècnics de l'Ajuntament, amb
pa de terra protegit amb malla metàl·lica.

Rend.: 1,000 65,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

ARBREDE U Subministrament d'arbre tipus tilia tomentosa, amb pa
de terra protegit amb malla metàl·lica.

1,000      x 65,10000 = 65,10000

Subtotal: 65,10000 65,10000

COST DIRECTE 65,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,10000

P-64 FR61246A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 3,348 49,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 13,00000 = 0,38829

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 13,00000 = 0,77658

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 16,00000 = 0,47790

Subtotal: 1,64277 1,64277

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,00000 = 1,49343

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 43,58000 = 1,30167

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 42,60000 = 2,67204
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 27,81000 = 2,40887

Subtotal: 7,87601 7,87601

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 0,99000 = 0,22810

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,100      x 35,77000 = 39,34700

Subtotal: 39,57510 39,57510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02464

COST DIRECTE 49,11852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,11852

P-65 G0000001 m2 Xarxa de reg per goteig de tota la zona, mitjançant t
canonades de pressió de PEAD de diàmetres 32, 50 i
63 mm i de PN 6 atm. s'inclouen tots els mecanismes
necessaris pel correcte funcionament així com els
programadors dels diferents circuits i les
corresponents electrovàlvules. S'inclou la obertura de
rases i el soterrament de tota la xarxa tant canonades
d'aigua com els cables elèctrics de senyal per als
aspersors. S'inclou la construcció de les arquetes per
col.locar els programadors i el subministre de les
corresponents tapes.

Rend.: 1,000 8,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-66 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,454 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 13,00000 = 0,53645

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 16,00000 = 0,66025

Subtotal: 1,19670 1,19670

Maquinària

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,52000 = 0,10399

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,060 /R x 14,61000 = 0,60289

Subtotal: 0,70688 0,70688

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01795

COST DIRECTE 1,92153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92153

P-67 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou
transport dins de l'obra per la seva reutilització en
zones verdes.

Rend.: 1,454 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 12,00000 = 0,08253
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Subtotal: 0,08253 0,08253

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,022 /R x 38,50000 = 0,58253

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,022 /R x 65,00000 = 0,98349

Subtotal: 1,56602 1,56602

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00124

COST DIRECTE 1,64979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64979

P-68 G222ZT99 U Pedestal per armari de distribució. Rend.: 1,000 245,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-69 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,122 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 41,26000 = 0,36774

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 60,00000 = 1,06952

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 74,74000 = 0,66613

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 80,00000 = 0,92692

Subtotal: 3,03031 3,03031

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,99000 = 0,04950

Subtotal: 0,04950 0,04950

COST DIRECTE 3,07981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07981

P-70 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5
km

Rend.: 1,469 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió 20 t, RENAULT DG--230-20 o MAN 18284 de
2 eixos.

0,048 /R x 34,45000 = 1,12566

Subtotal: 1,12566 1,12566

COST DIRECTE 1,12566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12566
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P-71 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,480      x 6,77000 = 10,01960

Subtotal: 10,01960 10,01960

COST DIRECTE 10,01960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01960

P-72 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 6,125 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 16,00000 = 0,19592

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 12,00000 = 0,29388

Subtotal: 0,48980 0,48980

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 48,40000 = 5,08200

Subtotal: 5,08200 5,08200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00735

COST DIRECTE 5,57915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57915

P-73 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 18,715 88,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 16,00000 = 0,85493

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 13,00000 = 1,38926

A0132000 h Peó 2,000 /R x 13,00000 = 1,38926

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 16,00000 = 2,56479

Subtotal: 6,19824 6,19824
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Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,81000 = 6,20743

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,60000 = 0,42319

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,60000 = 1,12851

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,90000 = 0,48731

Subtotal: 8,24644 8,24644

Materials

B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50,
contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 70,74000 = 74,27700

Subtotal: 74,27700 74,27700

COST DIRECTE 88,72168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,72168

P-74 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composicio S-20, per a capa de base, amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98% de l'assaig Marshall

Rend.: 1,000 48,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 12,00000 = 0,96000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 16,00000 = 0,32000

Subtotal: 1,28000 1,28000

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 60,00000 = 1,20000

C170D0A0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMATIC

0,020 /R x 29,15000 = 0,58300

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,020 /R x 35,21000 = 0,70420

Subtotal: 2,48720 2,48720

Materials

B9H12110 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIO S-20 AMB GRANULAT GRANITIC I
BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 48,76720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,76720

P-75 GBA1G110 m Partida alçada de pintat sobre paviment, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.

Rend.: 1,000 400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-76 GBB11125 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 70,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 13,00000 = 2,21000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 16,00000 = 2,72000

Subtotal: 4,93000 4,93000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 33,55000 = 5,70350

Subtotal: 5,70350 5,70350

Materials

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 59,90000 = 59,90000

Subtotal: 59,90000 59,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07395

COST DIRECTE 70,60745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,60745

P-77 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 59,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 16,00000 = 2,72000

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 13,00000 = 2,21000

Subtotal: 4,93000 4,93000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 33,55000 = 5,70350

Subtotal: 5,70350 5,70350

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07395

COST DIRECTE 58,99745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,99745

P-78 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm
de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 1,000 33,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 16,00000 = 0,80000
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 12,00000 = 0,60000

Subtotal: 1,40000 1,40000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,012 /R x 47,10000 = 0,56520

Subtotal: 0,56520 0,56520

Materials

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 31,93000 = 31,93000

Subtotal: 31,93000 31,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02100

COST DIRECTE 33,91620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,91620

P-79 GD5H81GA m Canal i reixa de fundició, d'amplària interior 200 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe D400, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 97,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 16,00000 = 5,76000

A0140000 h Manobre 0,540 /R x 12,00000 = 6,48000

Subtotal: 12,24000 12,24000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,165      x 50,00000 = 8,25000

BD5H81GA m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un
pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca

1,050      x 73,07000 = 76,72350

Subtotal: 84,97350 84,97350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18360

COST DIRECTE 97,39710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,39710

P-80 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 2,387 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 16,00000 = 3,35149

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 13,00000 = 2,72308
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Subtotal: 6,07457 6,07457

Materials

BD7JE400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020      x 10,34000 = 10,54680

Subtotal: 10,54680 10,54680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09112

COST DIRECTE 16,71249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,71249

P-81 GD7JG425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 2,150 34,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 13,00000 = 6,04651

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 16,00000 = 7,44186

Subtotal: 13,48837 13,48837

Materials

BD7JG400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020      x 20,40000 = 20,80800

Subtotal: 20,80800 20,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20233

COST DIRECTE 34,49870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,49870

P-82 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 2,635 50,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,250 /R x 13,00000 = 6,16698

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,250 /R x 16,00000 = 7,59013

Subtotal: 13,75711 13,75711

Materials

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020      x 35,39000 = 36,09780

Subtotal: 36,09780 36,09780
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20636

COST DIRECTE 50,06127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,06127

P-83 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 2,468 67,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,750 /R x 13,00000 = 9,21799

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,750 /R x 16,00000 = 11,34522

Subtotal: 20,56321 20,56321

Materials

BD7JK400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 355 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020      x 45,40000 = 46,30800

Subtotal: 46,30800 46,30800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30845

COST DIRECTE 67,17966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,17966

P-84 GDB2969K u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb
de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,35x1,35 m per
a tub de diàmetre 90 cm

Rend.: 1,000 72,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,567 /R x 12,00000 = 6,80400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,567 /R x 16,00000 = 9,07200

Subtotal: 15,87600 15,87600

Materials

B064E32C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

0,8012      x 70,74000 = 56,67689

Subtotal: 56,67689 56,67689

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23814

COST DIRECTE 72,79103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,79103

P-85 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,85 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 16,00000 = 7,20000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 12,00000 = 5,40000

Subtotal: 12,60000 12,60000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 39,61000 = 12,67520

Subtotal: 12,67520 12,67520

Materials

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 80,91000 = 84,95550

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0065      x 65,82620 = 0,42787

Subtotal: 85,38337 85,38337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18900

COST DIRECTE 110,84757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,84757

P-86 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 120X70X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 132,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 16,00000 = 10,40000

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 12,00000 = 7,80000

Subtotal: 18,20000 18,20000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,120 /R x 39,61000 = 4,75320

Subtotal: 4,75320 4,75320

Materials

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 3,75000 = 7,50000

BDD1U190 u Con de formigó prefabricat de 120X70X70 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma

1,000      x 101,52000 = 101,52000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,002      x 92,20920 = 0,18442

Subtotal: 109,20442 109,20442
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27300

COST DIRECTE 132,43062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,43062

P-87 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter. Tipus Cosmos de Cofunco, o similar.

Rend.: 1,000 79,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 16,00000 = 5,90400

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 12,00000 = 4,92000

Subtotal: 10,82400 10,82400

Materials

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 67,14000 = 67,14000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 29,00000 = 1,03530

Subtotal: 68,17530 68,17530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16236

COST DIRECTE 79,16166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,16166

P-88 GDE60001 u SSeparador d'hidrocarburs prefabricat TIPUS
AquaBHDCE65/05 per un cabal punta de 325 l/s i de
12.360 L de volum total, cilíndric de 190 cm de
diàmetre i 550 cm de llargada, de SIMOP o similar
.Subministrament i muntatge de separador
d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i sense bypass. Caixa
amb alarma IP65 i sonda d'hidrocarburs. Inclou
subministrament i col·locació de tots els materials i
treballs necessaris per a la seva completa col·locació
i connexió a la xarxa de pluvials. Tot inclòs, inclús
elements de fiaxció per a evitar la flotació del tanc, les
arqutes d'entrada i sortida, estolador de l'arqueta
d'entrada, dos ventilacions superiors protegides i
completament acabat, provat i posat en servei.

Rend.: 1,000 3.505,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 16,00000 = 128,00000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 12,00000 = 96,00000

Subtotal: 224,00000 224,00000

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,500 /R x 80,00000 = 40,00000

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 48,98000 = 48,98000
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C131T000 h Pala carregadora de 85 hp, tipus CAT-908 o
equivalent

0,500 /R x 45,22000 = 22,61000

Subtotal: 111,59000 111,59000

Materials

BDE60002 u Separador d'hidrocarburs prefabricat TIPUS
AquaBHDCE65/05 per un cabal punta de 325 l/s i de
12.360 L de volum total.Subministrament i muntatge
de separador d’hidrocarburs, amb obturador,
decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l)
sense bypass. Sonda d'hidrocarburs i caixa amb
alarma IP65. Inclou desarenador i tots els accessoris
necessaris. Transportat a peu d'obra.

1,000      x 3.170,00000 = 3.170,00000

Subtotal: 3.170,00000 3.170,00000

COST DIRECTE 3.505,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.505,59000

P-89 GFAD3125 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de
4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de
la rasa

Rend.: 1,000 57,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,348 /R x 13,00000 = 4,52400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,348 /R x 16,00000 = 5,56800

Subtotal: 10,09200 10,09200

Materials

BFAD3120 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de
4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat

1,000      x 47,12000 = 47,12000

Subtotal: 47,12000 47,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15138

COST DIRECTE 57,36338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,36338

P-90 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,786 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 16,00000 = 1,97088

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 13,00000 = 1,60134

Subtotal: 3,57222 3,57222

Materials

BFB19620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 2,56000 = 2,61120
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Subtotal: 2,61120 2,61120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05358

COST DIRECTE 6,23700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23700

P-91 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,923 8,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 16,00000 = 2,41290

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 13,00000 = 1,96048

Subtotal: 4,37338 4,37338

Materials

BFB1C620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 4,45000 = 4,53900

Subtotal: 4,53900 4,53900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06560

COST DIRECTE 8,97798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97798

P-92 GN1216A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Rend.: 1,000 95,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 13,00000 = 8,84000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 16,00000 = 10,88000

Subtotal: 19,72000 19,72000

Materials

BN1216A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

1,000      x 75,66000 = 75,66000

Subtotal: 75,66000 75,66000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29580

COST DIRECTE 95,67580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,67580

P-93 GN12F424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, tipus combi
T, sèrie 18/40 de AVK, de diàmetre nomimal 150 mm,
i diàmetre nominal de vàlvula 100mm, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 527,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,740 /R x 13,00000 = 48,62000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 16,00000 = 29,92000

Subtotal: 78,54000 78,54000

Materials

BN12F420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, tipus combi
T, sèrie 18/40 de AVK, de diàmetre nomimal 150 mm,
i diàmetre nominal de vàlvula 100mm, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt

1,000      x 448,00000 = 448,00000

Subtotal: 448,00000 448,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17810

COST DIRECTE 527,71810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,71810

P-94 GSEGISAL PA Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i
Salut detallat a l'annex corresponent de la memòria
del  projecte

Rend.: 1,000 2.208,01 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-95 L0101 ml Cable tipus RHZI de 3x1x240 mm2. de secció 18/30
kv AL, subministrament i estesa tubular

Rend.: 1,000 27,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 L0102 ut Joc de tres linies terminals interiors endollables
apantallades tipus MT400-TB per cable de 1x240
mm2 de 18/30 kv AL sec, subministrament i
col.locació en cel.les de linea SF6.

Rend.: 1,000 408,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 PA0301 PA Partida alçda de construcció de dipòsit de formigó
armat de 120m³. Inclou tots els elemennts i
connexions per a un correcte fucionament

Rend.: 1,000 6.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 PA0303 Ut Estació depuradora model BIOMIN-2.0-20 construida
amb HDPE, soplante integrada

Rend.: 1,000 2.708,42 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-99 PA0304 Ut Subministrament elèctric de baixa tensió. Inclou totes
les obres necessaries per al correcte funcionament

Rend.: 1,000 450,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-100 PCMT1001 UD Piqueta d'acer-coure de 2 m x 14.6mm2/d segons
normes companyia. inclou clavat i grapat.

Rend.: 1,000 30,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-101 PCMT1002 ML Cable te terra aïllat tipus RV de 1x50 mm2 de secció
0.6/1 KV cu.

Rend.: 1,000 6,27 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 PCMT1003 ML Cable de terra nu tipus Cu-nu de secció 1x50 mm2.
subministre i col.locació en rasa.

Rend.: 1,000 4,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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DOCUMENT I.- MEMÒRIA, AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte Constructiu, desenvolupa 
la problemàtica específica de seguretat de l'obra que es projecta. 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant el projecte i l’execució de l’obra, les 
previsions quant a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les 
derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
Servirà per donar directrius a l’empresa constructora per a dur a terme el Pla de 
seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de prevenció de riscs 
professionals, que haurà d’ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
o per la Direcció Facultativa, segons el cas, durant l’execució de l’obra; i per 
l’Administració pública que adjudiqui l’obra, d’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre que estableix els mecanismes específics per l’aplicació de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica 
l’obligatorietat de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a 
les obres (Art. 4) 
Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de 
seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents: 

a)  Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,07.-€. En 
aquest cas és inferior. 

b)  Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. 
En aquest cas la durada estimada és de SIS mesos (180 dies efectius), amb un 
nombre màxim de treballadors de 4, i una mitjana de 2. 

c)  El volum de la mà d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 
dies. En aquest cas serien 2 x 180 = 360 dies. 

d)  Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses.  
Queda justificada la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, atès que tots els 
valors són inferiors als màxims que indica la normativa per a la redacció d’Estudi Bàsic. 

2. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat pels redactors del present projecte,  
Joan Marquet Lacaya i Marc Vidal Farré, arquitectes. 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

3.1. SITUACIÓ DE L’OBRA 
El sector a urbanitzar està emplaçat al terme municipal de Ribera d’urgellet, 
concretament dins el PAU-12 Pla de Sant Tirs. 

3.2.DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
La descripció detallada de l’obra es troba en la Memòria del projecte. 

3.3.UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 
a) Rases i canonades 
b) Xarxa d’aigües residuals i pluvials 
c) Xarxa d’aigua potable 
d) Xarxa de baixa tensió 
e) Xarxa de telecomunicacions 
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3.4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
El pressupost d'execució material del projecte, sense incloure el pressupost previst per 
a seguretat i salut és de  184.873,95€. 

3.5. SERVEIS I ACCESSOS A LES OBRES 
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.  

3.6. TERMINI D'EXECUCIÓ 
Es preveu una durada d’execució dels treballs de 6 mesos. 

3.7. NOMBRE DE TREBALLADORS 
Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 4 treballadors en algun 
moment puntual. 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
La relació d'unitats constructives que composen les obres amb els seus riscs són les 
que es relacionen a continuació: 

4.1. RASES I CANONADES 
RISCOS 
 Cops contra objectes. 
 Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell. 
 Caiguda d'objectes i materials. 
 Ferides punxants en peus i mans. 
 Cops i talls produïts per eines de mà. 
 Interferència amb les esteses elèctriques. 
 Electrocucions. 
 Esquitxades de formigó als ulls. 
 Dermatosis pel ciment. 
 Erosions i contusions per manipulació. 
 Generació de pols. 
 Atropellaments per màquines i vehicles. 
 Atrapament per maquinària. 
 Ferides per màquines talladores. 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 
• Abans de l’inici dels treballs, les companyies de serveis afectades hauran 

marcat in situ els serveis afectats. 
• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
• Tanques de limitació i protecció. 
• Cinta de balisament. 
• Senyals de seguretat. 
• Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges. 
• Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures. 
• Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 
• Vàlvules antiretrocés. 

5. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
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La tipologia i la descripció dels materials es troben detallats en el Document nº2 de 
l’Estudi Bàsic Projecte: “Plec de Prescripcions Tècniques”. 

6.- RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

• Atropellaments 
• Caigudes a diferent nivell 
• Caigudes al mateix nivell 
• Cops i talls 
• Projecció de partícules als ulls 
• Inhalació de pols. 

7.-  PREVENCIÓ DEL RISC 

7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
• Armilles reflectants 
• Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
• Guants d'ús general 
• Guants de goma 
• Botes d'aigua 
• Botes de seguretat de cuir 
• Granotes de treball: es tindran en compte les reposicions de l’obra, segons conveni 

col·lectiu provincial. 
• Ulleres contra impactes, pols i gotes 
• Protectors auditius 
• Mascaretes antipols  
• Protectors auditius 
• Cinturó antivibratori 
• Roba contra la pluja 

7.2. SENYALITZACIÓ 
• Senyals de Stop en sortides de vehicles. 

• Obligatori l'ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscares, proteccions auditives, 
botes i guants. 

• Entrada i sortida de vehicles. 
• Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc,  
• prohibit fumar i prohibit aparcar. 
• Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extintor. 

De tots aquests punts s'haurà d'informar a tots els treballadors de l'obra, que 
intervenen en cada fase o activitat de la mateixa. 

7.3. INFORMACIÓ 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, 
la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització 
de les seves tasques. 

7.4. FORMACIÓ 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. 
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A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista 
a l'obra. 

7.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
Farmacioles 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
Assistència a accidentats 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels 
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 
ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat 
perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
És preceptiu 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 tal de 
garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

7.6. RECONEIXEMENT MÈDIC 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un 
reconeixement  mèdic, que es repetirà cada any. 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat periòdicament, si no prové de la xarxa d’abastament de la població. 
En cas necessari s’instal·laran aparells per la seva cloració. 

7.7. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, el tram de carretera afectat 
per les obres. 
Hi haurà senyals d’advertència de sortida de camions i limitació de velocitat i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
Es tindrà en compte, principalment: 

• La circulació dels vehicles per la carretera (en els trams on s’estiguin realitzant 
obres). 

• La circulació de la maquinària prop de l’obra 
• La interferència de feines i operacions 
• La circulació dels vehicles prop de l’obra 

Si algun camí o zona de l’obra pogués ser afectat per projeccions de pedres en les 
voladures s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
advertència que siguin precisos. 
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8. CONCLUSIÓ 
Amb el contingut de la present memòria i el dels demés documents que composen l’estudi 
de seguretat i salut, hom considera que està suficientment detallats tots els extrems 
previstos en la legislació vigent sobre seguretat i salut en el treball. 
És així que es sotmet a l’autoritat competent per a la seva aprovació, si s’escau. 
 

El tècnic autor: 

Signat,  

 
 
        
    

URBEG SLP 

Joan Gurrera i Lluch 

 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat CICCyP núm.: 8.338 

La Seu d’Urgell, 28 de Gener de 2022 
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DOCUMENT II: PLÀNOLS de SEGURETAT de SALUT 
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DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

RESUM DE NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCS 
LABORALS 
DRET DISPOSITIU EN MATÈRIA PREVENTIVA PER CONSTRUCCIÓ 

 
ASPECTES GENERALS 

• Prescripcions de Seguretat en la indústria de l'edificació conveni O.I.T. 
• Implantació de l'obligació d'elaborar estudis i plans de seguretat i higiene en el 

treball.  
 R.D. 555/1986 del 21 de febrer. BOE 21 de març de 1986. 
 Modificació parcial: R.D. 84/1990 del 19 de gener de 1990. 
 BOE 25 de gener de 1990.  
• Model de llibre d'incidències corresponent a obres en les que sigui  obligatori un 

estudi de seguretat i higiene en el treball. 
 O.M. 20 de setembre de 1986. BOE 13 d'octubre de 1986. 
• Llei de prevenció de riscs laborals.  
 Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
• Reglament dels serveis de prevenció. 
 R.D. 39 del 17 de gener de 1997. BOE 31 de gener de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. 
 R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 

CONDICIONS AMBIENTALS I DELS LLOCS DE TREBALL 
• Reial Decret 486/4997, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en els llocs de treball. 
• Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició a soroll durant el 

treball. 
R.D. 1316/1989 del 27 d'octubre. BOE 2 de novembre de 1989 

• Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició al clorur de vinil. 
O.M. 9 d'abril de 1986. BOE 6 de maig de 1986  

UTITLITZACIÓ D’EQUIPS DE TREBALL. CONDICIONS DELS MATEIXOS. 
• Real decret 1215/1997 de 18 de juliol. Utilització d’equips de treball. 
• Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment. 
 R.D. 2291/1985 del 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
• ITC-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. 
 O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
• ITC-MIE-AEM4: Grues Mòbils Autopropulsades utilitzades. 
 R.D. 2370/1996 de 18 de novembre. BOE 24 de desembre de 1996. 
• Reglament d'aparells elevadors per a obres. 
 O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juliol de 1977. 
 Modificacions BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
• Reglament de seguretat per les màquines. 
 R.D. 1495/1986 del 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. 
 Correccions BOE 4 d'octubre de 1986. 
• ITC-MIE-MSG: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció. 
 O. 8 d’abril de1991. BOE 11 d’abril de 1991 
• Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/CEE sobre màquines. 
 R.D. 1435/1992 del 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1992. 
• Reglament de recipients a pressió. 
 D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. 
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 Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.  
• ITC-MIE-APQ-005: emmagatzematge de botelles de gas comprimit, liquat  
 i dissolts a pressió. 
 O. 21 de juliol de 1992. BOE 14 d’agost de 1992. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
• Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 
• R.D. 20 de novembre de 1992. BOE 28 de novembre de 1992. 
 Modificat per O. del 16 de maig de 1995 i pel R.D. 159/1995 del 3 de febrer. 
• Modificacions del període transitori establert en el R.D. 1407/1992 del 20 de 

novembre, sobre equips de protecció individual. 
 O. 6 de maig de 1994. BOE 1 de juny de 1994. 
• Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització dels treballadors d’equips de protecció individual. 

SENYALITZACIONS 
• Instrucció 8.3 – I.C. sobre senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat. 
O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987. 

• Senyalització mòbil d’obres. Ministeri de Foment 1997. 
R.D. 485 del 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Reial Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
• Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

laboral en les obres de construcció. 
• Reial Decret 1389/1997 del 5 de setembre. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

laboral en les activitats mineres. 
• Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i instruccions tècniques 

complementàries. 
R.D. 863/1985 del 2 d’abril. 

• Instrucció T.C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials. 
O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987 

• Normes de seguretat per l’exercici d’activitats subaquàtiques. 
O. del 30 de juliol de 1981. BOE 12 de novembre de 1981 

• Reial Decret 487/1997 del 14 d’abril sobre manipulació manual de càrregues. 

VARIS 
• Quadre de malalties professionals. 

R.D. 1403/1978. BOE del 25 d’agost de 1978 
• Reial Decret 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 

treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
• Reglament de línies aèries d’alta tensió. 

D. 3151/1968 del 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat BOE 8 
de març de 1969 

• Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. 
D. 2413/1973 del 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973. 

 

2. PLA DE SEGURETAT 
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En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat 
i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 
decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives 
que els semblin oportuns. 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de 
Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució 
de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar 
aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 

3. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat 
de control de compliment. 
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de 
treball (a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) dins del termini de 24 hores. 

4. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per 
l'obra el casc de seguretat. 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del 
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions 
de treball que han possibilitat l'accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 Dates límits de realització de les mesures preventives.  

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció 
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de 
complir-les. 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
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La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, 
o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi 
l'operativitat funcional preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 
motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra 
necessàries. 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

5. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
tindran fixat un període de vida útil, i es llençaran quan aquesta acabi. 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de 
la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir 
més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels 
riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la 
DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
Les característiques principals són: 
 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 

1.000 V.  
 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap. 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Les característiques principals són: 
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 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar).  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG 
de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 cotó o punt: feines lleugeres 
 cuir: manipulació en general 
 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 lona: manipulació de fustes 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 
de 04-07-77. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball 
de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 
Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són: 

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

PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior 
als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria 
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres 
de seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78. 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
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En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
roba impermeable. 

7. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
BARANES 
Disposaran de llistó superior a una altura de 100 cm., de suficient resistència per garantir 
la retenció de persones, i portarà un llistó horitzontal entremig, així com el seu corresponent 
entornpeu. 
TANCAMENTS DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
Tindran com a mínim 90 cm., construïdes amb balustres metàl·liques tipus sergent o 
puntals amb suports pel passamà de fusta o tub, també metàl·lic. 
CABLES I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ DEL CINTURÓ DE SEGURETAT I ELS SEUS 
ANCORATGES 
Tindran suficient resistència per suportar els esforços que puguin estar sotmesos, d’acord 
amb la funció protectora. 
PÒRTICS DE LIMITACIÓ DE GÀLIBS 
Per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles a línies aèries. 
Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC 
Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn, on la circulació de 
vehicles i vianants ho facin necessari, d’acord amb el codi de circulació i la norma 8.3-I.C. 
SENYAL NORMALITZADA DE SEGURETAT 
Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos, on sigui precís advertir els 
riscs, recordar obligacions d’utilitzar determinades proteccions, establir prohibicions o 
informar de la situació de mitjans de seguretat. 
En l’apartat de plànols s’inclouen les senyals normalitzades de seguretat, d’acord amb la 
legislació vigent. 
CORDÓ DE BALISAMENT 
Es col·locarà en els límits de zona de treball o de pas en les que existeixi perill de caiguda 
per desnivell o per caiguda d’objectes, com a complement de la corresponent protecció 
col·lectiva. Si és necessari serà reflectant. 
EXTINTORS 
Serà adequat en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisarà el contingut 
de càrrega cada any, i amb el retimbrat i data dins dels últims cinc anys. 
TAPES EN ARQUETES 
Els forats d’arquetes i pous es protegiran amb tapa de fusta de resistència adequada. 
 
TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons 
clavats al mateix, o d’una altra manera eficaç. 
PASSADISSOS DE SEGURETAT 
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Es col·locaran en accessos o passos obligatoris, en l’obra o en el seu entorn on no sigui 
possible eliminar el risc de caiguda d’objectes. 
Podran realitzar-se amb pòrtics de peu drets i llinda a base de taulons, fermament 
subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser 
metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, 
podent col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs, terres, capa de sorra, etc.) 
XARXES 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 
LONA 
Es col·locarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes per aïllar a aquells de les 
condicions atmosfèriques adverses. 
En cas de que es realitzin treballs de soldadura o similars serà resistent a la propagació de 
la flama. 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 
mA per força. 
La resistència de les preses de terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva 
resistència es mesurarà periòdicament i, almenys, en l’època més seca de l’any. 
TRANSFORMADOR DE SEGURETAT DE 24 V. 
Es situarà en línies alimentadores d’eines i llums manuals quan es treballi en zones d’alt 
contingut d’humitat. 
REGATGES 
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols pel 
trànsit d’aquests. També es regaran les escombraries per evitar la formació de pols. 
MAQUINÀRIA 
Totes les màquines compliran la legislació vigent i a l’arribar a l’obra tindran tots els 
dispositius de seguretat i elements de protecció que es senyalin en l’obra. 
MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA 
Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, atès el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques. 

8. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, 
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà 
de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
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9. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És 
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit. 

10. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 
ceràmica. 

11. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat 
i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 

12. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres 
per a que assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 
El promotor ha d’efectuar un avís previ als Serveis Territorials del Departament de Treball 
de la Generalitat abans de l’inici de les obres i obtenir l'obertura del centre de treball. 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 
24-10-97. 
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II. PLÀNOLS 
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01 Situació i emplaçament 
02 Ortofotoplànol 
03 Planejament urbanístic vigent 
04 Topogràfic. Estat actual 
05 Serveis existents  
06 Xarxa de clavegueram  
07 Xarxa d'aigua potable 
08 Xarxa de baixa tensió 
09 Xarxa de telecomunicacions 
10 Planta comuna de serveis  
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III. PLEC DE CONDICIONS 
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1. PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS 

1.1. ASPECTES GENERALS 
OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

Objecte 
Aquest plec de prescripcions generals té per objecte en primer lloc estructurar l’organització 
general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, 
establir les condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de les unitats d’obra; gestió dels 
residus i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i 
abonaments. 

Àmbit d’aplicació 
El present plec s’aplicarà per a la construcció, control, direcció  i inspecció de les obres 
corresponents al “Obres complementàries d’urbanització al nucli antic: carrer i plaça de la Font 
(TM d’Alp)”. 

Instruccions, normes i disposicions aplicables 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en l’annex 
3 d’aquest projecte, les establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generales per a obres 
de Carreteres i Ponts (PG-3), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, modificacions 
posterior i el senyalat en els Plànols del Projecte, defineixen tots els requisits tècnics de les obres 
que són objecte els mateix. 

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1-IC i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 
d’aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i d’altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no 
ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’obra resoldre qualsevol discrepància 
que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

1.2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
La descripció detallada de les obres que comprèn el present projecte es troba en la memòria. 
L’objecte del projecte és la urbanització del carrer de la Font i de la Plaça de la Font del nucli 
antic d’Alp. 

Aspectes generals que contempla el projecte: 

• Demolició de paviments 
• Actuacions sobre la xarxa de clavegueram i pluvials existent. 
• Actuacions sobre la xarxa d’aigua potable existent. 
• Soterrament de les línies aèries de Baixa tensió. 
• Soterrament de les línies aèries de Telefonica. 
• Soterrament de les línies aèries d’enllumenat públic. 
• Millora del mobiliari urbà existent 

1.3. DIRECCIÓ D’OBRA. 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la propietat,  estarà a càrrec d’una 
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. La propietat participarà en la 
Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
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Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 Els plànols del projecte. 
• El Plec de Condicions Tècniques. 
• Els quadres de preus. 
• El preu i termini d’execució contractats. 
• El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la propietat. 
• El programa de residus i Control de Qualitat formulat pel Contractista i acceptat per la 

Direcció d’Obra i la propietat. 
• Les modificacions d’obra establertes per la propietat. 

Les condicions particulars del seu contracte amb la propietat. 

Sobre aquestes bases les funcions particulars de la Direcció d’Obra seran les especificades en 
el contracte subscrit entre aquests i la propietat. 

Per al desenvolupament del seu treball en les degudes condicions, el Contractista haurà de 
facilitar la seva tasca facilitant-li l’accés a totes les instal·lacions i tall oberts en l’obra.  

1.4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en què programi portar-los a 
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o 
temps d’execució donin lloc a errors en les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d’executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

Plànols d’obra 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d’execució 
que la Direcció d’obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols 
hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d’obra, a la data 
programada per a l’execució de la part d’obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció 
d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d’establir-los. 
Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

En particular, serà responsabilitat del Contractista la realització dels estudis, plànols i 
documentació necessària per a la sol·licitud de permisos a les Companyies afectades per a 
l’estintolament dels serveis que així ho requereixin.  

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials 
d’execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l’obra projectada, a la Direcció d’obra, qui, segons la importància d’aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a la propietat per a l’adopció de l’acord que s’escaigui. Aquesta 
petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les 
obres. 
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Al cursar la proposta citada a l’apartat anterior, el Contractista haurà d’assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

Programa de treballs 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del 
Contracte. L’estructura del programa s’ajustarà a les indicacions per la DO. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s’executaran les diverses parts de l’obra, definint 
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 
programa de treball. En el programa quedaran descrites i justificades les distintes fases 
d’execució previstes i la configuració del trànsit que queda en servei en cada una d’elles, 
tant del trànsit rodat com del de vianants. La programació d’aquest desviament s’haurà de 
fer d’acord amb els criteris i condicionants determinats per la Policia Local. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, oficines d’obra, 
magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar l’acompliment 
del  programa. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió de les seves característiques, on 
es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a 
l’obra així com la justificació d’aquelles característiques  per a realitzar conforme a 
condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i les capacitats per a assegurar 
l’acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 
trobi a l’obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l’obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la  situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint 
el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen les altres,  així com 
altres particulars no compreses en  aquestes. 

g) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l’obra. 

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert 
per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències 
o processos i/o retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui convenient. La Direcció 
d’obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats 
i participar en  la seva redacció. 

Si del seguiment de l’obra realitzada la Direcció d’obra observés retards injustificats d’algunes 
unitats o activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o 
l’ampliació de la jornada de treball. El Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobre-cost per 
aquest concepte. 

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall 
d’execució que la Direcció d’obra cregui convenients. 

El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’obra. 

Control de qualitat 
La qualitat de l’obra definida en aquest Projecte queda assegurada mitjançant el seguiment i 
control de la realització del Pla de Control de Qualitat. 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels 
resultats del control de qualitat serà risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la 
Direcció d’obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la 
seva realització, sense disposar de les Actes de resultats, pugui comprometre la qualitat de l’obra 
en curs. 
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El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs  
del Projecte o el definit pel Director de les Obres. 

Correspon al Contractista tenir en compte les següents qüestions en quan als assaigs de qualitat 
a realitzar en l’obra : 

L’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 21 
de març i disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. L’import serà a càrrec del Contractista, fins a un límit de l’u i mig 
per cent (1,5%) del Pressupost d’Execució Material del Projecte, conforme prescriu la clàusula 
38 del “Plec de Clàusules Administratives generals per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
Aquest límit podrà ser modificat pel Plec de Bases per a la licitació de les Obres. 

El Contractista està obligat a comunicar a l’administració, representada per el Director de l’obra 
o persona delegada a tal efecte, amb l’antelació suficient que permeti la realització dels assaigs 
pertinents, que una unitat d’obra està acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació 
per la Direcció d’obra. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d’obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d’això disposarà: 

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s’assenyali. 

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la DO, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades 
previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la DO podrà encarregar el seu arreglament 
a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d’obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d’aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions 
i d’adequat comportament de l’obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra. 

El personal que s’ocupa de l’execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d’obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 

Materials 
Tots els materials han de ser adients a la fi a que es destinen, i havent-se tingut en compte en 
les bases de preus i formació de pressupostos, s’entén que seran de la millor qualitat en la seva 
classe entre tots els existents en el mercat. 

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància no hagin 
estat objecte d’una definició més explicita, la seva utilització quedarà condicionada a l’aprovació 
del Director de les obres, qui podrà determinar les proves o assaigs de recepció que siguin 
adients a tal efecte. 

En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que puguis deduir-se de la seva 
procedència, valoració o d’altres característiques citades en algun document del projecte i es 
subjectaran a normes oficial o criteris de bona fabricació del ram. El Director de les obres podrà 
recusar el seu subministri per empreses que no ofereixin les garanties adients. 
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La propietat es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja 
sigui a través d’aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 

Els materials que subministri el contractista hauran d’acomplir les característiques contingudes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions municipals. 

Els materials i el mobiliari urbà, independent d’acomplir amb les condicions generals contingudes 
al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d’ajustar-se a les característiques 
particulars que la inspecció facultativa determini per a cada subministrament. 

Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d’acceptar les variacions de materials que 
la inspecció facultativa de les obres indiqui. 

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció 
facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran 
d’immediat a l’abocador. 

Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de 
l’obra, es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa per al 
seu aprofitament, segons el Catàleg de Residus  de Catalunya. 

La disposició de la runa s’efectuarà seguint el procediment establert en l’annex de Residu del 
present projecte o com especifiqui la Direcció d’Obra. 

Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. 
(mesurats sobre perfil). 

Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic. 

Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs 
El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà 
de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que 
tindran facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d’obra. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d’obra que tindrà 
en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de la zona d’obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció d’obra. 
Informació a preparar pel Contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d’obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 
les obres. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d’obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 

La propietat no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec 
del Contractista. 

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres I senyalització de les obres 
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La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb l’Ordre Circular 301/89 
T “Senyalització d’obres”, la Norma 8.3-IC, i demés disposicions al respecte que existeixen o 
poguessin  entrar en vigor abans de la finalització de les obres, així com amb els continguts de 
les següents publicacions: 

Nota de Servei de la Direcció General de Carreteres, de 15 de novembre de 1993, sobre cartell 
d’obra. 

Senyalització mòbil d’obres. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie Monogràfica). 
Adequació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie 
Monogràfica). com aplicació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

Es compliran a més les normes o ordres que determinin els responsables de tràfic de 
l’Ajuntament. 

El Director d’obra ratificarà el tipus de senyal a utilitzar conforme a les normes vigents en el 
moment de la construcció, essent per compte i responsabilitat del Contractista l’establiment, 
vigilància i conservació de les senyals que siguin necessàries. 

El Contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, impedirà l’accés a elles a totes les 
persones alienes a l’obra i tancarà tota la zona perillosa, havent d’establir la vigilància necessària, 
especialment de nit, per evitar danys al trànsit i a les persones que hagin de travessar la zona de 
les obres. 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, assegurarà el manteniment del trànsit en tot moment 
durant l’execució de les obres, al menys amb els nivells de serveis i el número de carrils 
especificats en aquest Projecte. 

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements de 
senyalització d’obres e instal·lacions, en particular, els destinats a senyalitzar els desviaments  
provisionals del trànsit durant l’execució de les obres. Una vegada finalitzades, tots els elements 
que hagin estat objecte d’amidament i abonament en pressupost, i que són per tant propietat de 
l’Administració, seran posats a disposició del Director de  l’Obra. 

Els desviaments i la senyalització d’obres segons el pla d’obra del Contractista, haurà estat  
aprovat abans del començament de les obres en cas de diferir dels inclosos en aquest projecte. 
El Contractista, en qualsevol cas, serà l’encarregat de sol·licitar els permisos i autoritzacions 
necessàries per a la instal·lació dels desviaments davant els organismes afectats, no haurà de 
ser causa o motiu de demora sobre el pla d’obra proposat. Així mateix seran per compte del 
Contractista les despeses que suposi la seva tramitació. 

Les instruccions que altres Organismes pugessin donar al Contractista, hauran de ser notificades 
al Director d’obra per al seu coneixement i conformitat per escrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements necessaris 
destinats a mantenir el trànsit dels veïns per la zona durant l’execució de les obres. Una vegada 
finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i abonament en pressupost, 
i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a disposició del Director de  l’Obra.  

Seguretat i higiene al treball 
D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contractista haurà 
d’elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L’estudi de seguretat i 
salut" contingut al projecte, a les cir-cumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 
desenvolu¬pi els treballs. Aquest Pla, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut serà 
aprovat per l'Autoritat competent, i tornarà a formar part de la documentació contractual d’aquest 
contracte. 

Hauran de prendre’s, a més, les següents precaucions especials durant l’execució de les obres: 

a. Les rases estaran acotades tancant la zona de pas en la que puguin existir riscs per a 
vianants o vehicles. 

b. Les zones de construcció d’obres singulars, com pous d’encreuament, pericons, pous 
d’enclavament de tubs, etc., estaran completament tancades. 
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c. Les tanques de protecció estaran a no més d’un metre del cantell de la rasa quan es 
proveeixi passos de vianants paral·lels a la seva direcció i a no menys de 2 metres, quan es 
prevegi pas de vehicles. 

d. L’aplec de materials i terres extretes en talls de fondària major de 1,25 metres, es 
disposaran a una distància no menor de 1,50 m del cantell. 

e. En rases o pous de fondària major de 1,25 metres i sempre que hi hagi operaris treballant a 
l’interior, se’n mantindrà un de prevenció en l’exterior. 

f. Les rases de fondària major de 1,25 metres, estaran previstes d’escales que ultrapassin 1 
metre, la part superior del tall. 

Detecció de serveis existents 
Previ al començament de l’obertura de les rases, serà comesa del Contractista la realització de 
les cales necessàries per a la localització exacta dels serveis afectats detectats en aquest 
Projecte, així com sol·licitud d’informació complementària a les Companyies propietàries dels 
mateixos, amb el fi de minimitzar l’impacta sobre aquells i poder ajustar la geometria de l’obra 
definida en aquest Projecte a les circumstàncies reals presents en obra.   

Per a la tramitació de les gestions i permisos necessaris contarà amb el recolzament i ajut de la 
Direcció Facultativa, si be la responsabilitat última d’aquest treballs li correspon al Contractista, 
que no podrà adduir retards en aquesta fase de l’obra com justificació a d’incompliment parcial o 
total dels treballs adjudicats.       

Qualsevol modificació sobre allò projectat que el Contractista consideri necessari realitzar per a 
adequar-se als serveis afectats després del procés abans citats, serà projectat per ell i sotmès a 
l’aprovació per part de la Direcció d’Obra, qui jutjarà sobre la idoneïtat i justificació de la 
modificació. 

El contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o les propietats privades 
afectades com a conseqüència de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les persones 
físiques i/o jurídiques que resultin perjudicades. 

Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figurin en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les obres, dins de la 
bona pràctica per a obres similars. S’abonaran completament finalitzades, als preus fixats en el 
Quadre núm. 1 que compren totes les despeses necessàries per a la seva execució, entenent 
que s’inclouen materials, medis auxiliars, muntatges, pintures, proves, posada en servei i tots els 
elements u operacions siguin necessaris per al ús de les unitats en qüestió. 

Conservació de les obres executades 

El Contractista resta compromès  a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes, totes les 
obres que integraran el projecte. Així mateix resta obligat a la conservació al seu càrrec de les 
obres en el termini de garantia de dos anys, des de la data de recepció. 

1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT 
Amidament de les obres 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques, l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període de 
temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments. 

Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 
antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el 
seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista queda obligat  a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular.  
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Abonament de les obres 
Preus unitaris 
Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per a 
l’execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, personal, 
materials, maquinària, elements auxiliars i mides de seguretat, sempre que expressament no es 
digui el contrari en aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars i figurin al Quadre de Preus 
el dels elements considerats com unitat independent. 

La descripció de les operacions i materials precisos per a executar cada unitat d’obra que s’indica 
als diferents articles del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, no és exhaustiva 
si no enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que estan compresos en la mateixa. 
En conseqüència els treballs, equips o materials distints o no relacionats, però imprescindibles 
per a executar la unitat, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

Tots els materials i elements necessaris o complementaris per al correcte acabat de la unitat 
d’obra, encara que no figurin als Documents contractuals, si es consideren convenients a judici 
de la Direcció d’Obra, s’hauran d’executar sense motiu de sobrepreu. 

Si el Contractista, inclòs amb autorització de la Direcció d’Obra, emprès materials de més 
acurada preparació o de major qualitat que d’assenyalada al Projecte o substitueixi una classe 
de fàbrica per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions a 
qualsevol part de les obres o, en general, introdueix en aquesta i sense demanar-se, qualsevol 
altre modificació que sigui beneficiosa a judici de la Direcció d’Obra, no tindrà dret, malgrat això, 
més que a l’abonament del que pogués correspondre-li al cas de que hagués construït l’obra 
amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus, serà el que s’aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, és d’aplicació exclusiva 
a les unitats d’obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de preus en lletra 
del Quadre, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició 
que figura en el Quadre de Preus. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s’emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions 
necessàries per completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podent argüir-se com a base 
per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu.  

Altres despeses per compte del Contractista 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials. 

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d’accés. 

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 
acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i  carburants. 

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació 
de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram 
urbana. 

Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, 
necessàries pe a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a no ser que 
aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 
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Les despeses de subministrament, col·locació, con¬servació i retirada de senyals de tràfic, 
tanques, elements de senyalització, il·luminació i altres recursos ne¬cessa¬ris per a proporcionar 
seguretat dins de les  obres. 

Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan 
es finalitzi, sent part integrant d’aquest Plec, els articles número 2, 3, 4, 5 i 6 de l’Ordre Ministerial  
de 31 d’agost de 1987, referent a la senyalització, abalisament, defenses, neteja i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblacions. 

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de 
l’aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres i els seus consums. 

Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i 
posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei, inclòs la contractació de les 
assegurances que cobreixen aquesta responsabilitat. 

Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir el Pla de 
Treballs o per actuacions especials. 

Les despeses ocasionades per les senyalitzacions provisionals i vigilància de l’obra per al 
desviament de la circulació de persones i/o vehicles. 

Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des dels 
acopis entremitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi, 
(camions, contenidors o alternatius). 

Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou. 

Les despeses ocasionades per l’enllumenat provisional durant l’execució de les Obres. 

Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

Treballs de geotècnia per a millora la identificació en el sòl i recolzament a la Direcció Facultativa. 

Les despeses de realització del Pla d’Autocontrol de Qualitat amb un import màxim del al 1,5% 
del Pressupost d’Execució Material del present Projecte. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat 
de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 

Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en 
funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els 
definitius. 

En el cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte del 
Contractista les despeses originades per la liquidació, així com les de retirada dels mitjans 
auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres. 

Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les 
derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció 
d’Obra. 

La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la 
legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, 
havent de gestionar amb el Serveis d’enllumenat i les Companyies subministradores d’energia 
les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament necessàries. La instal·lació no 
es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

Obres defectuoses 
Tota obra defectuosa no serà d’abonament. Haurà de ser enderrocada pel Contractista i 
reconstruïda en termini, d’acord amb les prescripcions del projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d’acord amb les condicions del contacte i fos, malgrat tot, 
admissible a judici del Director de les Obres, podrà ser rebuda provisionalment i definitivament 
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en el seu cas, restant l’adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la 
rebaixa estimada pel Director de les Obres. 

Preus contradictoris 
Si fos necessari alguna modificació que obligui a utilitzar una nova unitat d’obra, no prevista en 
els Quadres de Preus, es determinarà contradictòriament el nou preu, d’acord amb les condicions 
generals i tenint en compte els preus del materials, preus auxiliars, Quadres de Preus del present 
Projecte i el Banc de Preus de la propietat. 

El fixament del preu es farà abans de executar la nova unitat. El preu d’aplicació serà fixat per 
l’Administració, davant de la proposta del Director d’Obra i de les observacions del Contractista. 
Si aquest no acceptés el preu fixat, s’aplicarà el dispost en l’article 146 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

Oficina  
Com a complement de la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives generals per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat, Decret 3954/1970 de 31 de desembre, es prescriu l’obligació per 
part del Contractista de posar a disposició de l’Enginyer Director de l’Obra les dependències 
suficients (dins de la seva oficina d’obra) per a les instal·lacions que puguin necessitar per al 
control i vigilància de les obres. 

Recepció  
Si el resultat de les proves fos satisfactori i les obres es trobessin finalitzades segons les 
condicions prescrites, es durà a terme la recepció d’acord amb el dispost en l’article 147 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

Excessos d’obres 
Qualsevol excés d’obra que no hagi estat autoritzat per escrit per l’Enginyer Director de les Obres 
no serà abonat. 

L’Enginyer Director podrà decidir, en aquest cas, que es realitzi la restitució necessària per 
ajustar l’obra a la definició del projecte, en aquest cas serà a càrrec del Contractista tots les 
despeses que això ocasioni. 

 
El tècnic autor: 

Signat,  

 
 
        
    

URBEG SLP 

Joan Gurrera i Lluch 

 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat CICCyP núm.: 8.338 

La Seu d’Urgell, 28 de Gener de 2022 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 
dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves 
propietats o donar-li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
  

ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-
ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques 
del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran 
de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
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- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 

12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que 
té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen 
per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 
l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a 
una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa 
quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  
  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
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- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i 
que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva 
evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 
que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
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Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 
l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 

d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble 
en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum 
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de 
silici) no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat 
<=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del 
tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 
provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a 
les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-
EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui 
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< 10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de 
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té 
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un 
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que 
s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la 
confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
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+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de 
les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 
fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios 
de conformidad.  
  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
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- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 

no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el 

seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 

no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el 

seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
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- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 

volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 

d'acord a les condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
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OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de 
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 
i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 
permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 
29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell 
de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 
934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la 
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell 
de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 
934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del 
plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 
permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 
30º de l'EHE.   
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____________________________________________________________________________ 
 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71120,B0D72110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
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- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 -  PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G19C0D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  
Les pedres considerades són:  
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són:  
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les 
arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats 
i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  
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El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936):  
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda 
bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 
- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Llargària < 700 mm  : 3 mm 
- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  
- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  
- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  
- Cara de textura fina:  ± 3 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  
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- Cara de textura fina:  ± 4 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 

complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la 

norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
  
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
     -E>80:  ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables 
i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-12 PLA DE SANT TIRS 
T.M. RIBERA D’URGELLET 

 
Doc. 3.- Plec de condicions tècniques  
 

¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS 
MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 
1341):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel fabricant: 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1341 
- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
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zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  
- La resistència a flexió 
- La resistència al lliscament (si procedeix) 
- La resistència al derrapatge (si procedeix) 
- La durabilitat 
- Tractament superficial químic (si procedeix)  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic 
de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix 
una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 
següent informació com a mínim:  
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 
- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència al lliscament 
- Tactilitat  
- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  
- Resistència a la flexió 
- Resistència al lliscament 
- Tactilitat 
- Resistència a les gelades 
- Resistència al xoc tèrmic  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-
EN 1469):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 
següent informació com a mínim:  
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 
- Característiques:  

- Plaques per a ús intern:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència a l'ancoratge 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat aparent  

- Plaques per a ús exterior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència a l'ancoratge 
- Resistència al glaç / desglaç 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència al xoc tèrmic 
- Densitat aparent  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que 

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs): 
- Contingut d'ió sulfat  
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat  
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
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es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 
- Balcaments 
- Gruix 
- Diferència de llargària entre les arestes 
- Angles 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  
  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Pes específic (UNE-EN 1936) 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Contingut d'ió sulfat 
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat 
- Resistència a la flexió 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 
- Angles 
- Planor 
- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
   

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B83 -  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B83Z1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega 

d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i 
estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  

  
PERFILERIA:  
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els 
siguin pròpies.  
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats 
necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera:  
- L'expressió 'perfilería metálica' 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a 
mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície 

plana l'extrem no travat del perfil)  
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  
  
GANXO D'ACER GALVANITZAT:  
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera 
ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  
Diàmetre:  >= 0,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
  
PLATINA:  
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.  
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  
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Llargària:  >= 7 cm  
Gruix:  >= 0,3 cm  
Alçària:  >= 2,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions 
mecàniques.  
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de 
gruix.  
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els 
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les 
perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.  
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats 
al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.  
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a 
la DT.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA:  
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la 
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
  
GANXO I PLATINA:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA:  
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
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UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
  
GANXO I PLATINA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B966 -  PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B966A7E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 

capa superficial  
S'han considerat les formes següents:  
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-

desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 

<= 10 mm  
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
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- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 

i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 

i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per 

tal de realitzar els següents assaigs:  
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si 
una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
(de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especificat.  

 
 ____________________________________________________________________ 
 
  
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
 
B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  
S'han considerat els materials següents:  
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  
  
BEURADA:  
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada.  
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  
  
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  15 - 18 cm  
Alçària:  5 - 7 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
  
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten 
la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  11 - 13 cm  
Alçària:  3 - 5 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA:  
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  
  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  
  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu envàs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1F100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-12 PLA DE SANT TIRS 
T.M. RIBERA D’URGELLET 

 
Doc. 3.- Plec de condicions tècniques  
 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 

declarats pel fabricant:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1339 
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)  
- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
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especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.  
_____________________________________________________________________ 

 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD4 -  MATERIALS PER A CANALS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD4L1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó per a la formació de canals.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canal prefabricat 
- Capcer prefabricat en forma de T 
- Manta de formigó cel·lular  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades 
a la Instrucció EHE-08  
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció 
de les classes d'exposició.  
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència 
i durabilitat del formigó.  
Les armadures passives han de complir les exigències de l'EHE-08, art.33.  
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de 
diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.  
Les peces han de tenir una secció constant i un gruix uniforme.  
  
CANAL O CAPCER:  
Peça prefabricada de formigó armat obtinguda per un procés d'emmotllament i compactació.  
Els extrems de les peces han d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves.  
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.  
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning:  <= 0,012  
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2%  
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 3 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
  
MANTA:  
Blocs de formigó cel·lular prefabricats, comprimits a màquina, entrellaçats i units 
longitudinalment per cables galvanitzats o de polièster.  
Les cares vistes han de ser planes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CANAL O CAPCER:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
MANTA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
____________________________________________________________________________ 
 

  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5H81GA,BD5H81JA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua 
als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part 
proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa 
superior.  
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:  
- Reixa de fosa 
- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Reixa de polipropilè 
- Reixa de formigó polímer 
- Tapa de formigó amb ranures laterals  
S'han considerat els següents tipus de canal:  
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per 
un procés d'emmotllament i curat del formigó.  
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.  
Les canals han de tenir una amplada interior constant.  
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han 
de tenir un increment de l'alçada interior constant.  
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un 
encaix encadellat.  
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.  
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.  
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.  
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es 
puguin desplaçar lateralment.  
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una 
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.  
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:  
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans  
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de l'UNE-EN 1433.  
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:  
- Referència a la norma EN 1433 
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- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta 
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:  
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les 

càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Toleràncies:  
- Llargària interior (L):  

- Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
- Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària interior (b):  
- Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
- Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm  

- Alçària interior (h):  
- Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
- Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm  

- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:  
- Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
- Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit 
peatonal i/o de vehicles:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l'aigua 
- Durabilitat  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad.  
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad.  
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDZ -  MATERIALS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDZ3 -  SIFONS PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de planxa d'acer amb la vora superior en forma de dent de serra, i forats colissos per a 
poder regular la seva posició en alçària, destinada a col·locar-se com a extrem superior d'un 
sobreeixidor.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de constar d'un sifó principal, un secundari, una campana de pressió situada a l'entrada del 
sifó principal, i un tub de comunicació entre la campana i la sortida del sifó secundari.  
La campana s'ha de poder desmontar per netejar el sifó.  
El disseny del sifó ha de garantir un tancament hidràulic fins que l'aigua no sobrepassi una 
alçària prefixada per sobre del sifó, i una descàrrega ràpida de l'aigua, una vegada aquesta 
sobrepassi aquesta alçària, amb el cabal exigit a la DT.  
La superfície de la peça no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni rebaves.  
Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb 
una amplària màxima de 0,8 mm.  
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.  
La superfície exterior ha d'estar recoberta amb vernís.  
Facilitat de mecanització (duresa superficial, ISO 2531):  <= 230 Brinell  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 
 

  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF1 -  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
 
BF1D -  ACCESSORIS D'ACER NEGRE PER A UNIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF1DC010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
 

 Accessoris d'acer negre per a unions de canalitzacions. 
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 S'han considerat els elements següents: 

 

 Brida plana: Peça cilíndrica plana, amb un forat central adequat per a introduir el tub i soldar-lo, i una sèrie de 

forats per a colꞏlocar els cargols de subjecció 

 Brida amb coll: Peça cilíndrica plana amb tronc de con en una cara, per a soldar per testa al tub i una sèrie de 

forats per a colꞏlocar els cargols de subjecció 

 Brida exempta: Peça cilíndrica plana, amb un forat central adequat per a introduir el tub i una sèrie de forats 

per a colꞏlocar els cargols de subjecció 

 Brida exempta amb anella: Conjunt format per una peça cilíndrica plana amb un forat central adequat per a 

introduir el tub, amb una sèrie de forats per a collar els cargols de subjecció, i una anella cilíndrica independent 

per a soldar al tub 

 Brida exempta amb valona: Conjunt format per una peça cilíndrica plana amb un forat central adequat per a 

introduir a la valona, amb una sèrie de forats per a collar els cargols i una valona o peça troncocònica amb un 

ressalt a l'extrem més ample, adequada per a soldar-la al tub per l'extrem de menor diàmetre, dimensionades 

segons DIN 2673 

 Brida cega: Peça cilíndrica plana amb una sèrie de forats per a colꞏlocar els cargols de subjecció 

 Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat: Conjunt format per un maniguet de material elastomèric, llis per la cara 

exterior i amb pestanyes als extrems de la cara interior, i una carcassa d'acer inoxidable en forma d'abraçadora, 

amb uns cargols que permetin regular la pressió sobre el maniguet 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

 Norma DIN corresponent al tipus d'accessori: 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  PN  │ Brida    │ Brida amb │ Brida     │ Brida exempta  │ 
│ (bar)│ plana    │    coll   │ exempta   │   amb anella   │ 
│──────│──────────│───────────│───────────│────────────────│ 
│  6   │   2573   │         - │   2641    │      2652      │ 
│ 10   │   2576   │   2632    │   2642    │      2653      │ 
│ 16   │   2527   │   2633    │          -│            -   │ 
│ 25   │         -│   2634    │          -│      2655      │ 
│ 40   │         -│   2635    │          -│      2656      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

BRIDA PLANA: 
 

 Ha de tenir una cara i les superfícies cilíndriques interiors i exteriors tornejades. 

 

 L'aresta que s'ha de soldar ha d'estar bisellada. 

 

 Cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 

 

 Característiques dimensionals: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│DN │  PN  │Diàmetre│Diàmetre│Gruix│Diàmetre│Nombre│Diàmetre│Mètrica│ 
│   │      │exterior│interior│brida│cercle  │ de   │ dels   │ dels  │ 
│   │      │ brida  │ brida  │     │forats  │forats│forats  │cargols│ 
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│   │      │ (mm)   │ (mm)   │(mm) │  (mm)  │      │ (mm)   │       │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  210   │        │ 18  │  170   │  4   │        │       │ 
│100│10,16 │  220   │ 115,9  │ 20  │  180   │  8   │  18    │ M-16  │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  240   │        │ 20  │  200   │      │        │       │ 
│125│10,16 │  250   │ 141,6  │ 22  │  210   │  8   │  22    │ M-16  │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  265   │        │ 20  │  225   │      │  18    │ M-16  │ 
│150│10,16 │  285   │ 170,5  │ 22  │  240   │  8   │  22    │ M-20  │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  320   │        │ 22  │  280   │  8   │  18    │ M-16  │ 
│200│  10  │  340   │ 221,8  │ 24  │  295   │  8   │  22    │ M-20  │ 
│   │  16  │  340   │        │ 24  │  295   │ 12   │  22    │ M-20  │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  375   │        │ 24  │  335   │      │  18    │ M-16  │ 
│250│  10  │  395   │ 276,2  │ 26  │  350   │ 12   │  22    │ M-20  │ 
│   │  16  │  405   │        │ 26  │  355   │      │  26    │ M-24  │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  440   │        │ 24  │  395   │      │  22    │ M-20  │ 
│300│  10  │  445   │ 327,6  │ 26  │  400   │ 12   │  22    │ M-20  │ 
│   │  16  │  460   │        │ 28  │  410   │      │  26    │ M-24  │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  490   │        │ 26  │  445   │      │  22    │ M-20  │ 
│350│  10  │  505   │ 359,7  │ 28  │  460   │ 16   │  22    │ M-20  │ 
│   │  16  │  520   │        │ 30  │  470   │      │  26    │ M-24  │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  540   │        │ 28  │  495   │      │  22    │ M-20  │ 
│400│  10  │  565   │ 411,0  │ 32  │  515   │ 16   │  26    │ M-24  │ 
│   │  16  │  580   │        │ 32  │  525   │      │  30    │ M-27  │ 
│───│──────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6   │  645   │        │ 30  │  600   │      │  22    │ M-20  │ 
│500│  10  │  670   │ 513,6  │ 36  │  620   │ 20   │  26    │ M-24  │ 
│   │  16  │  715   │        │ 38  │  650   │      │  33    │ M-30  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

BRIDA AMB COLL: 

 La cara plana ha de tenir un ressalt concèntric a l'eix de la peça. 

 Ha de tenir la cara per a connectar tornejada. 

 L'aresta que s'ha de soldar ha d'estar bisellada. 

 Cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 

 

 Característiques dimensionals: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DN │PN │Diàmetre │Diàmetre │Alçària │Gruix │Diàmetre │Alçària  │ 
│    │   │exterior │exterior │ total  │brida │  del    │  del    │ 
│    │   │  coll   │ brida   │        │      │ressalt  │ressalt  │ 
│    │   │  (mm)   │  (mm)   │  (mm)  │ (mm) │  (mm)   │ (mm)    │ 
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│ 
│    │10 │         │   285   │   55   │  22  │  212    │         │ 
│150 │16 │ 168,3   │   285   │   55   │  22  │  212    │  3      │ 
│    │25 │         │   300   │   75   │  28  │  218    │         │ 
│    │40 │         │   300   │   75   │  28  │  218    │         │ 
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│ 
│    │10 │         │   340   │   62   │  24  │  268    │         │ 
│200 │16 │ 219,1   │   340   │   62   │  24  │  268    │   3     │ 
│    │25 │         │   360   │   80   │  30  │  278    │         │ 
│    │40 │         │   375   │   88   │  34  │  285    │         │ 
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│ 
│    │10 │         │   395   │   68   │  26  │  320    │         │ 
│250 │16 │ 267,0   │   405   │   70   │  26  │  320    │   3     │ 
│    │25 │         │   425   │   88   │  32  │  335    │         │ 
│    │40 │         │   450   │  105   │  38  │  345    │         │ 
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│ 
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│    │10 │         │   445   │   68   │  26  │  370    │         │ 
│300 │16 │ 323,9   │   460   │   70   │  28  │  378    │   4     │ 
│    │25 │         │   485   │   92   │  34  │  395    │         │ 
│    │40 │         │   515   │  115   │  42  │  410    │         │ 
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│ 
│    │10 │         │   505   │   68   │  26  │  430    │         │ 
│350 │16 │ 368,0   │   520   │   82   │  30  │  438    │         │ 
│    │25 │         │   555   │  100   │  38  │  450    │         │ 
│    │40 │         │   580   │  125   │  46  │  465    │         │ 
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│ 
│    │10 │         │   565   │   72   │  26  │  482    │         │ 
│400 │16 │ 406,4   │   580   │   85   │  32  │  490    │   4     │ 
│    │25 │         │   620   │  110   │  40  │  505    │         │ 
│    │40 │         │   660   │  135   │  50  │  535    │         │ 
│────│───│─────────│─────────│────────│──────│─────────│─────────│ 
│    │10 │         │   670   │   75   │  28  │  585    │         │ 
│500 │16 │ 508,0   │   715   │   90   │  34  │  610    │   4     │ 
│    │25 │         │   730   │  125   │  44  │  615    │         │ 
│    │40 │         │   755   │  140   │  52  │  615    │         │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│ DN │PN │Diàmetre │Nombre │Diàmetre │Mètrica │ 
│    │   │ cercle  │  de   │  dels   │ dels   │ 
│    │   │ forats  │forats │ forats  │cargols │ 
│    │   │  (mm)   │       │  (mm)   │        │ 
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│ 
│    │10 │  240    │       │   22    │ M-20   │ 
│150 │16 │  240    │  8    │   22    │ M-20   │ 
│    │25 │  250    │       │   26    │ M-24   │ 
│    │40 │  250    │       │   26    │ M-24   │ 
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│ 
│    │10 │  295    │  8    │   22    │ M-20   │ 
│200 │16 │  295    │ 12    │   22    │ M-20   │ 
│    │25 │  310    │ 12    │   25    │ M-24   │ 
│    │40 │  320    │ 12    │   30    │ M-27   │ 
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│ 
│    │10 │  350    │       │   22    │ M-20   │ 
│250 │16 │  355    │ 12    │   26    │ M-24   │ 
│    │25 │  370    │       │   30    │ M-27   │ 
│    │40 │  385    │       │   33    │ M-30   │ 
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│ 
│    │10 │  400    │ 12    │   22    │ M-20   │ 
│300 │16 │  410    │ 12    │   26    │ M-24   │ 
│    │25 │  430    │ 16    │   30    │ M-27   │ 
│    │40 │  450    │ 16    │   33    │ M-30   │ 
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│ 
│    │10 │  460    │       │   22    │ M-20   │ 
│350 │16 │  470    │ 16    │   26    │ M-24   │ 
│    │25 │  490    │       │   33    │ M-30   │ 
│    │40 │  510    │       │   36    │ M-33   │ 
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│ 
│    │10 │  515    │       │   26    │ M-24   │ 
│400 │16 │  525    │ 16    │   30    │ M-27   │ 
│    │25 │  550    │       │   36    │ M-33   │ 
│    │40 │  585    │       │   39    │ M-36   │ 
│────│───│─────────│───────│─────────│────────│ 
│    │10 │  620    │       │   26    │ M-24   │ 
│500 │16 │  650    │ 20    │   33    │ M-30   │ 
│    │25 │  660    │       │   36    │ M-33   │ 
│    │40 │  670    │       │   42    │ M-39   │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

 Les brides de diàmetre inferior a 150 mm utilitzen la brida segons DIN 2633 PN-16. 

 

BRIDA EXEMPTA: 
 

 Ha de tenir la cara per a connectar tornejada. 
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 Cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 

 Característiques dimensionals: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│DN │PN │Diàmetre│Diàmetre│Gruix│Diàmetre│Nombre│Diàmetre│Mètrica│ 
│   │   │exterior│interior│brida│cercle  │  de  │ dels   │ dels  │ 
│   │   │ brida  │ brida  │     │forats  │forats│forats  │cargols│ 
│   │   │ (mm)   │ (mm)   │(mm) │ (mm)   │      │ (mm)   │       │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│100│ 6 │  210   │ 113    │ 14  │  170   │   4  │  18    │M-16   │ 
│   │10 │  220   │        │ 18  │  180   │   8  │        │       │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│125│ 6 │  240   │ 138    │ 14  │  200   │   8  │  18    │M-16   │ 
│   │10 │  250   │        │ 18  │  210   │      │        │       │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│150│ 6 │  265   │ 173    │ 14  │  225   │   8  │  18    │M-16   │ 
│   │10 │  285   │        │ 18  │  240   │      │  22    │M-20   │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│200│ 6 │  320   │ 225    │ 16  │  280   │   8  │  18    │M-16   │ 
│   │10 │  340   │        │ 20  │  295   │      │  22    │M-20   │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│250│ 6 │  375   │ 273    │ 20  │  335   │  12  │  18    │M-16   │ 
│   │10 │  395   │        │ 22  │  350   │      │  22    │M-20   │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│300│ 6 │  440   │ 329    │ 24  │  395   │  12  │  22    │M-20   │ 
│   │10 │  445   │        │ 26  │  400   │      │        │       │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│350│ 6 │  490   │ 362    │ 26  │  445   │  12  │  22    │M-20   │ 
│   │10 │  505   │        │ 28  │  460   │  16  │        │       │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│400│ 6 │  540   │ 413    │ 28  │  495   │  16  │  22    │M-20   │ 
│   │10 │  565   │        │ 32  │  515   │      │  26    │M-24   │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│500│ 6 │  645   │ 517    │ 32  │  600   │  20  │  22    │M-20   │ 
│   │10 │  670   │        │ 38  │  620   │      │  26    │M-24   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

BRIDA EXEMPTA AMB ANELLA: 

 Ha de tenir la cara per a connectar tornejada. 

 Cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 

 Característiques dimensionals: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│DN │ PN  │Diàmetre│Diàmetre│Gruix│Diàmetre│Nombre│Diàmetre│Mètrica│ 
│   │     │exterior│interior│brida│cercle  │  de  │ dels   │  dels │ 
│   │     │ brida  │ brida  │     │forats  │forats│forats  │cargols│ 
│   │     │ (mm)   │ (mm)   │(mm) │ (mm)   │      │ (mm)   │       │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  210   │        │ 14  │  170   │   4  │  18    │M-16   │ 
│100│  10 │  220   │  119   │ 18  │  180   │   8  │  18    │M-16   │ 
│   │25,40│  235   │        │ 22  │  190   │   8  │  22    │M-20   │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  240   │        │ 14  │  200   │      │  18    │M-16   │ 
│125│  10 │  250   │  145   │ 18  │  210   │   8  │  18    │M-16   │ 
│   │25,40│  270   │        │ 24  │  220   │      │  26    │M-24   │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  265   │        │ 14  │  225   │      │  18    │M-16   │ 
│150│  10 │  285   │  173   │ 18  │  240   │   8  │  22    │M-20   │ 
│   │25,40│  300   │        │ 24  │  250   │      │  26    │M-24   │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  320   │        │ 16  │  280   │   8  │  18    │M-16   │ 
│200│ 10  │  340   │  225   │ 20  │  295   │   8  │  22    │M-20   │ 
│   │ 25  │  360   │        │ 26  │  310   │  12  │  26    │M-24   │ 
│   │ 40  │  375   │        │ 30  │  320   │  12  │  30    │M-27   │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  375   │        │ 20  │  335   │      │  18    │M-16   │ 
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│250│ 10  │  395   │  279   │ 22  │  350   │  12  │  22    │M-20   │ 
│   │ 25  │  425   │        │ 30  │  370   │      │  30    │M-27   │ 
│   │ 40  │  450   │        │ 36  │  385   │      │  33    │M-30   │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  440   │        │ 24  │  395   │  12  │  22    │M-20   │ 
│300│ 10  │  445   │  329   │ 26  │  400   │  12  │  22    │M-20   │ 
│   │ 25  │  485   │        │ 34  │  430   │  16  │  30    │M-27   │ 
│   │ 40  │  515   │        │ 40  │  450   │  16  │  33    │M-30   │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  490   │        │ 26  │  445   │  12  │  22    │M-20   │ 
│350│ 10  │  505   │  362   │ 28  │  460   │  16  │  22    │M-20   │ 
│   │ 25  │  555   │        │ 38  │  490   │  16  │  33    │M-30   │ 
│   │ 40  │  580   │        │ 46  │  510   │  16  │  36    │M-33   │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  540   │        │ 28  │  495   │      │  22    │M-20   │ 
│400│ 10  │  565   │  413   │ 32  │  515   │  16  │  26    │M-24   │ 
│   │ 25  │  620   │        │ 42  │  550   │      │  36    │M-33   │ 
│   │ 40  │  660   │        │ 50  │  585   │      │  39    │M-36   │ 
│───│─────│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│   │  6  │  645   │        │ 32  │  600   │      │  22    │M-20   │ 
│500│ 10  │  670   │  517   │ 38  │  620   │  20  │  26    │M-24   │ 
│   │ 25  │  730   │        │ 50  │  660   │      │  36    │M-33   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────────────┐ 
│ DN  │ PN  │ Diàmetre  │ Diàmetre  │ Gruix  │ 
│     │     │ interior  │ exterior  │ anella │ 
│     │     │  anella   │  anella   │        │ 
│     │     │   (mm)    │   (mm)    │  (mm)  │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   144     │   14   │ 
│ 100 │ 10  │  114,3    │   158     │   16   │ 
│     │25,40│           │   162     │   20   │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   178     │   14   │ 
│ 125 │ 10  │  139,7    │   188     │   18   │ 
│     │25,40│           │   188     │   22   │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   202     │   14   │ 
│ 150 │ 10  │  168,3    │   212     │   18   │ 
│     │25,40│           │   218     │   22   │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   258     │   16   │ 
│ 200 │ 10  │  219,1    │   268     │   20   │ 
│     │ 25  │           │   278     │   24   │ 
│     │ 40  │           │   285     │   26   │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   312     │   18   │ 
│ 250 │ 10  │  273,0    │   320     │   22   │ 
│     │ 25  │           │   335     │   26   │ 
│     │ 40  │           │   345     │   30   │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   365     │   18   │ 
│ 300 │ 10  │  323,9    │   370     │   22   │ 
│     │ 25  │           │   395     │   28   │ 
│     │ 40  │           │   410     │   34   │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   415     │   18   │ 
│ 350 │ 10  │  355,6    │   430     │   22   │ 
│     │ 25  │           │   450     │   32   │ 
│     │ 40  │           │   465     │   38   │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   465     │ 17,7   │ 
│ 400 │ 10  │  406,4    │   482     │   25   │ 
│     │ 25  │           │   505     │   34   │ 
│     │ 40  │           │   535     │   42   │ 
│─────│─────│───────────│───────────│────────│ 
│     │  6  │           │   570     │   22   │ 
│ 500 │ 10  │  508,0    │   585     │   26   │ 
│     │ 25  │           │   615     │   38   │ 
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└────────────────────────────────────────────┘ 

 Les brides de DN 500 mm i PN 40 bar, queden fora de normalització. 

 

BRIDA EXEMPTA AMB VALONA: 

 Ha de tenir la cara per a connectar tornejada. 

 Cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 

 Característiques dimensionals: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│DN │PN │Diàmetre│Diàmetre│Gruix│Diàmetre│Nombre│Diàmetre│Mètrica│ 
│   │   │exterior│interior│brida│cercle  │  de  │ dels   │  dels │ 
│   │   │ brida  │ brida  │     │forats  │forats│forats  │cargols│ 
│   │   │ (mm)   │ (mm)   │(mm) │ (mm)   │      │ (mm)   │       │ 
│───│───│────────│────────│─────│────────│──────│────────│───────│ 
│100│10 │  220   │ 135    │ 18  │  180   │   8  │  18    │M-16   │ 
│150│10 │  285   │ 188    │ 18  │  240   │   8  │  23    │M-20   │ 
│200│10 │  340   │ 238    │ 20  │  295   │   8  │  23    │M-20   │ 
│250│10 │  395   │ 294    │ 22  │  350   │  12  │  23    │M-20   │ 
│300│10 │  445   │ 344    │ 26  │  400   │  12  │  23    │M-20   │ 
│350│10 │  505   │ 376    │ 28  │  460   │  16  │  23    │M-20   │ 
│400│10 │  565   │ 430    │ 32  │  515   │  16  │  27    │M-24   │ 
│500│10 │  670   │ 533    │ 38  │  620   │  20  │  27    │M-24   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│DN │PN │Diàmetre │Diàmetre │Gruix │Alçària │Alçària│ 
│   │   │exterior │ext.total│valona│ total  │ total │ 
│   │   │ coll    │valona   │      │ coll   │valona │ 
│   │   │ (mm)    │ (mm)    │ (mm) │ (mm)   │ (mm)  │ 
│───│───│─────────│─────────│──────│────────│───────│ 
│100│10 │ 114,3   │  158    │  16  │  12    │  50   │ 
│150│10 │ 168,3   │  212    │  18  │  12    │  50   │ 
│200│10 │ 219,1   │  268    │  20  │  16    │  55   │ 
│250│10 │ 273,0   │  320    │  22  │  16    │  60   │ 
│300│10 │ 323,9   │  370    │  22  │  16    │  60   │ 
│350│10 │ 355,6   │  430    │  22  │  16    │  60   │ 
│400│10 │ 406,4   │ 406,4   │  24  │  16    │  65   │ 
│500│10 │ 508,0   │  585    │  26  │  16    │  70   │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

BRIDA CEGA 

 Cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 

 Característiques dimensionals: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DN  │PN │Diàmetre │Gruix │Diàmetre │Nombre │Diàmetre │Mètrica  │ 
│     │   │exterior │brida │ cercle  │  de   │  dels   │ dels    │ 
│     │   │ brida   │      │ forats  │forats │ forats  │cargols  │ 
│     │   │  (mm)   │ (mm) │  (mm)   │       │  (mm)   │         │ 
│─────│───│─────────│──────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
│ 100 │16 │  220    │ 20   │  180    │   8   │   18    │ M-16    │ 
│ 125 │16 │  250    │ 22   │  210    │   8   │   18    │ M-16    │ 
│ 150 │16 │  285    │ 22   │  240    │   8   │   22    │ M-20    │ 
│ 200 │16 │  340    │ 24   │  295    │  12   │   22    │ M-20    │ 
│ 250 │16 │  405    │ 26   │  355    │  12   │   26    │ M-24    │ 
│ 300 │16 │  460    │ 28   │  410    │  12   │   26    │ M-24    │ 
│ 350 │16 │  520    │ 30   │  470    │  16   │   26    │ M-24    │ 
│ 400 │16 │  580    │ 32   │  525    │  16   │   30    │ M-27    │ 
│ 500 │16 │  715    │ 34   │  650    │  20   │   33    │ M-30    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

ABRAÇADORA D'ACER I PERFIL D'ESTANQUITAT: 

 Nombre mínim de cargols:  3 

 Llargària mínima:  14 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament:  

 No hi ha condicions específiques de subministrament. 

 

Emmagatzematge:  

 En llocs protegits dels impactes i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
 

 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFBA -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFBA6282. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris de polietilè per a conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i 

distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C  
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i 

distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.  
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 
soldadures intermitges.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 1555-1.  
Cap component del accessori ha de mostrar cap signe de desperfecte, ratlles, picadures, 
bombolles, inclusions o fissures en forma que impedeixin la conformitat dels accessoris amb els 
requisits exigits per la norma UNE-EN 1555-3.  
El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser groc o negre.  
El disseny de l'accessori ha de ser de manera, que quan s'uneixi amb el component corresponent, 
no es desplacin els filaments elèctrics ni els segells.  
Les característiques geomètriques han de complir l'especificat en l'apartat 6 de la norma UNE-
EN 1555-3, en funció del tipus d'unió i del tipus d'accessori.  
El fabricant ha de declarar les característiques següents:  
- Límits de temperatura 
- Series o SDR 
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- Ovalitat 
- Instruccions de muntatge 
- Paràmetres de fusió amb els  seus límits 
- En accessoris a solapa i tes de presa de càrrega: mitjans de subjecció i la necessitat de 

mantenir les abraçadores en posició per tal de garantir el comportament del conjunt  
Les característiques mecàniques han de complir l'especificat en l'apartat 7 de la norma UNE-EN 
1555-3 i les físiques l'especificat en l'apartat 8 de la mateixa norma.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. 
L'embalatge, si s'escau, ha de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, tipus i 
dimensions de l'article, nombre d'unitats a la caixa, i qualsevol condició especial 
d'emmagatzematge i límits de temps d'emmagatzematge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró 
comprimit que no fan malbé el polietilè.  
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  
  
ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  
UNE-EN 1555-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 1555-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
Sobre l'etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d'aigua a pressió 
hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Número de l'EN 12201 
- Material i designació normalitzada 
- Interval de pressió en bar 
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 
- Interval de SDR de fusió  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  
Cada accessori ha de portar marcat de forma indeleble i clarament llegible com a mínim, la 
informació següent:  
- Número de la norma de sistema 
- Nom i / o marca del fabricant 
- Diàmetre exterior nominal del tub 
- Material i designació 
- Sèrie d'aplicació del disseny 
- Interval de SDR per fusió 
- Informació del fabricant: període de fabricació, any i mes en xifres o codi; nom o codi del 

lloc de fabricació, si el fabricant produeix en diferents llocs 
- Fluid intern  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFV -  VALVULERIA 
 
BFV1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per rosca. 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS connexió rosca: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS connexió brides: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Rosca: 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
 
Brides: 
En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
_______________________________________________________ 
 
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFV -  VALVULERIA 
 
BFV5 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvula de retenció de bola de 10 bar de pressió nominal, de fosa i amb connexió per brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Tancament manual per maneta accionant una bola amb un forat cilíndric diametral que gira 90° 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament 
- Dispositiu de retenció per molla per actuar sobre la bola. 
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de treball de la vàlvula. 
Materials: 
- Bola: Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat: Tefló 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG11JD80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.  
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  
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Grau de protecció (UNE 20-324):  
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437  
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia 
Subministradora.  

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats 
per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, 

precintes i homologacions.  
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de 

comptadors o equip de protecció i mesura.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Es comprovarà la totalitat dels materials.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG12 -  CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG121300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions o 
de quadres de comandament.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat 
incolor i resistent als raigs ultraviolats.  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
L'envoltant ha de ser totalment aïllant.  
Ha de ser de construcció modular.  
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors.  
Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament 
s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre, com 
a mínim.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
- Cos:  >= IP-557 
- Tapa:  >= IP-559  
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  
BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG1A -  ARMARIS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1A0840. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.  
S'han considerat els tipus de serveis següents:  
- Interior  
- Exterior  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de 
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
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El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
  
INTERIOR:  
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427  
  
EXTERIOR:  
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat 
que garanteixin el grau de protecció.  
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG415DJK,BG415DJD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
  
ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents:  
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- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació  
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el 
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.  
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió 
nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de 
figurar a la part frontal de l'interruptor.  
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de 
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i 
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva 
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols 
corresponents.  
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
  
PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat.  
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de 

dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz 

(Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 

unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica  
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per 
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:  
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament  
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està 
instal·lat:  
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
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- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria 

d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC  
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no 
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.  
  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors 
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han 
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el 
perfil.  
  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats 
l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors 
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A.  
  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-
2:2006).  
  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
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UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-
2:2006).  
  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-
2:2006).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa 
de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent 
o segons criteri DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

  
BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG4243JK,BG4243JD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i 'Lliure mecanisme' 
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.  
  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 

indicada amb els símbols normalitzats corresponents  
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 
quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 
la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.  
  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el 
que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament 
assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B  
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents 

a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
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- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats  
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal 
que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han 
d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb 
la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han 
de portar marcades com a mínim les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 

estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor 

automàtic 
- Referència a aquesta norma  
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver 
l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l'apartat anterior.  
  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic 
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
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sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y 
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa 
de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent 
o segons criteri DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG43 -  TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG438330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, amb fusible/s de ganiveta de 
fins a 630 A i amb base de grandària '0  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant 
soldadura.  
El fusible ha de portar un dispositiu que indiqui si el tallacircuit ha funcionat.  
Les peces de contacte metàl·liques han d'anar protegides contra la corrosió.  
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva 
connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.  
La base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i que garanteixin 
el contacte d'aquest amb els conductors.  
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Si són tallacircuits tripolars, han de portar plaques separadores amb un sistema de fixació 
previst per a situar-les a la base, entre el fusible de cada fase.  
Dimensions del fusible, ganiveta o envoltant: 
+-----------------------------------------------+ 
¦Grandària     ¦   0   ¦   1   ¦   2   ¦   3    ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Llargària     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦  125  ¦  135  ¦  150  ¦  150   ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Amplària      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦ <= 40 ¦ <= 52 ¦ <= 60 ¦ <= 75  ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Alçària       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦ <= 48 ¦ <= 53 ¦ <= 61 ¦ <= 76  ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Llargària     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦envoltant     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦  68   ¦  75   ¦  75   ¦  75    ¦ 
¦Alçària       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦ganiveta (mm) ¦ >= 15 ¦ >= 20 ¦ >= 25 ¦ >= 32  ¦ 
+-----------------------------------------------+  
Corrent assignada en funció de la grandària: 
+--------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Corrent (A)  ¦ 
¦-----------¦--------------¦ 
¦    00     ¦   6 - 160    ¦ 
¦     0     ¦   6 - 160    ¦ 
¦     1     ¦  80 - 250    ¦ 
¦     2     ¦ 125 - 400    ¦ 
¦     3     ¦ 315 - 630    ¦ 
+--------------------------+  
Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern  
Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern  
Potència disipable fusible de ganiveta: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Grandària   ¦  I nominal (In) (A)  ¦Potència (W)  ¦ 
¦------------¦----------------------¦--------------¦ 
¦   00       ¦       160            ¦   12         ¦ 
¦    0       ¦       160            ¦   25         ¦ 
¦    1       ¦       250            ¦   32         ¦ 
¦    2       ¦       400            ¦   45         ¦ 
¦    3       ¦       630            ¦   60         ¦ 
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+--------------------------------------------------+  
Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V  
Intensitat convencional de fusió i no fusió en relació amb l'intensitat nominal (In) dels 
fusibles de ganiveta: 
+----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦I de fusió (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦      16       ¦                ¦                   ¦ 
¦      20       ¦  >= 1,75 In    ¦    <= 1,4 In      ¦ 
¦      25       ¦                ¦                   ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦      32       ¦                ¦                   ¦ 
¦      40       ¦                ¦                   ¦ 
¦      50       ¦                ¦                   ¦ 
¦      63       ¦  >= 1,6 In     ¦    <= 1,3 In      ¦ 
¦      80       ¦                ¦                   ¦ 
¦     100       ¦                ¦                   ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦     125       ¦                ¦                   ¦ 
¦     160       ¦                ¦                   ¦ 
¦     200       ¦                ¦                   ¦ 
¦     250       ¦                ¦                   ¦ 
¦     315       ¦  >= 1,6 In     ¦    <= 1,2 In      ¦ 
¦     355       ¦                ¦                   ¦ 
¦     400       ¦                ¦                   ¦ 
¦     500       ¦                ¦                   ¦ 
¦     630       ¦                ¦                   ¦ 
+----------------------------------------------------+  
Tamany dels cargols dels borns i torsió aplicable: 
+---------------------------------------------------+ 
¦Grandària   ¦  Cargol   ¦   Parell de torsió (Nm)  ¦ 
¦------------¦-----------¦--------------------------¦ 
¦   00       ¦   M8      ¦          10              ¦ 
¦    0       ¦   M8      ¦          10              ¦ 
¦    1       ¦  M10      ¦          32              ¦ 
¦    2       ¦  M10      ¦          32              ¦ 
¦    3       ¦M10/M12    ¦         32/56            ¦ 
+---------------------------------------------------+  
Capacitat dels borns de la base: 
+------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦Secció (mm2)  ¦ 
¦---------------¦--------------¦ 
¦      16       ¦  1,5 -  4    ¦ 
¦      20       ¦  1,5 -  4    ¦ 
¦      25       ¦  2,5 -  6    ¦ 
¦      32       ¦    4 - 10    ¦ 
¦      40       ¦    6 - 16    ¦ 
¦      50       ¦    6 - 16    ¦ 
¦      63       ¦   10 - 25    ¦ 
¦      80       ¦   16 - 35    ¦ 
¦     100       ¦   25 - 50    ¦ 
+------------------------------+  
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX  
Resistència a la calor:  Ha de complir  
Resistència mecànica:  Ha de complir  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103.  
Toleràncies:  
- Llargària del fusible:  ± 2,5 mm  
- Llargària de l'envoltant del fusible:  

- Grandària '0':  <= 8 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles 
destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente 
industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal  
El fusible ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal  
- Símbol de la zona temps/corrent: gl  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa 
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de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent 
o segons criteri DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG51 -  COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG515780. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells comptadors d'energia elèctrica.  
S'han de considerar els tipus següents:  
- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:  
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 

l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 
excessiva o descàrrega elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques.  
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  
  
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:  
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2  
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.  
  
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:  
Precisió (UNE 21-310):  classe 3  
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 
529:1989).  
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de 
llama. Lista de métodos de ensayo.  
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 
clases 0,5, 1 y 2.  
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2) 
(versión oficial EN 61036:1992).  
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).  
  
REACTIVA:  
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:  
- Marca i lloc de fabricació.  
- Designació del tipus d'aparell.  
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.  
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador  
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:  
- Constant del comptador.  
- Tensió de referència.  
- Número de sèrie i any de fabricació.  
- Temps de referència.  
- Classe de precissió.  
- Intensitat nominal.  
- Freqüència nominal en Hz.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia 
Subministradora.  

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats 
per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Verificar les característiques dels elements de mesura.  
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Es comprovarà la totalitat dels materials.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG5A -  TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG5AB520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Transformador d'intensitat per a aparells de mesura de corrent altern de relació de transformació 
fins a 400/5 A, 50 VA i de classe 0,5, 1 o 3.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser del tipus toroidal de diàmetre interior suficient per pas del conductor fase o neutre.  
Ha d'estar format per un primari, un secundari, born de connexió i una carcassa de plàstic 
antixoc i autoextingible.  
Els borns han d'estar clarament identificats i marcats.  
Temperatura límit de funcionament: 
+--------------------------------+ 
¦             ¦Màxima   ¦Mínima  ¦ 
¦-------------¦---------¦--------¦ 
¦Exterior     ¦ 40°C    ¦- 25°C  ¦ 
¦Interior     ¦ 50°C    ¦ - 5°C  ¦ 
+--------------------------------+  
Freqüència:  50 Hz  
Altitud:  <= 1000 m  
Classe de precisió (UNE 21-088):  0,5, 1 o 3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Cada transformador ha de portar marcades de forma indeleble les dades següents:  
- Marca de la casa constructora 
- Número de sèrie i designació del tipus 
- Intensitat del primari i secundari (relació de transformació) 
- Freqüència nominal 
- Potència de precisió i classe de precisió 
- Tensió més elevada admissible de la xarxa 
- Nivell d'aïllament nominal 
- Classe de material d'aïllament si és diferent de la classe A 
- Intensitat tèrmica de curtcircuit  
Les marques dels borns han d'identificar de forma clara e indeleble:  
- Els devanats primari i secundari 
- Les seccions dels devanats 
- Les polaritats dels devanats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG63 -  ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament 
aïllant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals 
per a contacte del conductor de protecció.  
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte 
adequada.  
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C  
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
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rebutjat tot o part del material.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD2 -  PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins 
a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha 
de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la UNE-EN ISO 1461.  
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, 
cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
- Gruix:  - 0,1 mm 
 - Superfície útil:  - 0,01 m2 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones 
y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW11000,BGW1A000,BGW12000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW41000,BGW42000,BGW43000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW6A000,BGW63000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, 
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, 
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY43000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per tallacircuits tipus ganiveta o per a caixes 
seccionadores fusibles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per als dispositius de protecció i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un dispositiu de 
protecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1 -  COMPORTES MURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1C0300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Comporta lliscant de secció quadrada o rectangular de muntatge en paret i amb tancament en els 4 costats o en tot el 
perímetre en el cas circular. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
 
Construcció mecanosoldada en acer inoxidable o al carboni amb tancament estanc mitjançant junta d'elastòmer. 
 
Accionament manual, pneumàtic, elèctric o hidràulic o diferents  extensions de l'accionament.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Embalatge amb proteccions als punts de fixació, protecció de les juntes, i immovilització i protecció de les parts movils. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BJM3 -  VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM32BE0,BJM31BP0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.  
La boia ha de ser totalment esfèrica.  
Pressió prova boia:  70 bar  
Pressió treball cos:  <= 10 bar  
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.  
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.  
  
VENTOSES SENZILLES:  
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 
Consta de:  
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior  
  
DOBLES VENTOSES:  
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o 
amb canonades en servei. 
Consta de:  
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida  
Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR:  
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
  
PER A EMBRIDAR:  
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
  
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS1 -  Familia JS1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-12 PLA DE SANT TIRS 
T.M. RIBERA D’URGELLET 

 
Doc. 3.- Plec de condicions tècniques  
 

 
BJS1UZ10,BJS1U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura.  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
Pressió de prova:  >= 15 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS5 -  MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS5C100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi 

efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van 

equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 

sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació 
de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules 
de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament 
del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es 
produeix per l'acció d'un solenoide.  

  
ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, 
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mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de 
ser opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de 
ser opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de 
regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2' d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per:  
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes  
  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant  
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
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- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat  
- Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GOTEJADORS  
UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
BM1 -  CABALÍMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM1EDA02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell de mesura del flux en canonades en liquids conductius per als cabalimetres electromagnetics i per a qualssevol en els 
ultrasónics. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS CABALIMETRES CONSIDERATS 
 
Construcció amb elements metalꞏlics i plàstics. 
 
Amb sortides (outputs) de 4-20 mA 
 
Protecció IP 67 o IP 68 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Embalatge amb caixa embuatada 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
BN75 -  VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN75B320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules reductores de pressió de bronze amb connexió per brides.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb connexió per brides 
- Obturador de desplaçament vertical 
- Accionament obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a 

la de sortida 
- Molla de compressió 
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió 

diferencial  
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit 
de circulació del fluid.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN83 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN83D3E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) per a muntar entre brides.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial 
- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de desplaçament oscil·lant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per:  
- Cos d'acer inoxidable amb el sistema de guiatge del disc i preparat per a muntar entre brides 
- Sistema de tancament per disc d'acer inoxidable 
- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc  
La vàlvula de retenció de disc partit o de doble clapeta ha d'estar formada per:  
- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entre brides 
- Clapetes d'acer inoxidable 
- Junts de tancament d'EPDM 
- Eix d'acer inoxidable 
- Molla d'acer inoxidable, amb força predeterminada, que actua sobre el sistema de doble clapeta  
Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents:  
- Diàmetre nominal 
- Pressió nominal 
- Material 
- Marca comercial 
- Fletxa sentit circulació fluid  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN9 -  VÀLVULES DE SEGURETAT 
 
BN92 -  VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN9223B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i connexió per 
brides.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- vàlvules de 1/4' a 1 1/4' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 1 1/2' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 2' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CC754S-

GM, caputxa de llautó llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 2 1/2' a 4' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de bronze 

CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S 
- vàlvules de 1/4' a 1 1/4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 1 1/2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
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- vàlvules de 2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CC754S-
GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 

- vàlvules de 2 1/2' a 4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,  amb cos de bronze 
CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 

- vàlvules de 1/4' a 1 1/2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer 
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer 
inoxidable 1.4401 (AISI 316) 

- vàlvules de 2' a 4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer 
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i unió d'acer 
inoxidable 1.4401 (AISI 316)  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb connexió d'entrada vertical per brida i de sortida horitzontal per rosca interior. 
- Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical.  
- Molla de compressió del sistema de tancament. 
- Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable. 
- Palanca per a l'obertura manual d'emergència, comprobació i neteja.  
Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball màxima.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
Materials:  
- Molla:  Acer inoxidable 
- Tancament:  Bronze i goma sintética  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNE2D300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filtres roscats.  
- Filtres per a muntar amb brides  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.  
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  
Ha de ser resistent a la corrosió.  
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  
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Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pressió nominal  
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  
  
FILTRES ROSCATS:  
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant 
rosca.  
  
FILTRES EMBRIDATS:  
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNZ1 -  CARRETS DE DESMUNTATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNZ116D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, de 500 o 1000 mm de diàmetre nominal i 
de 10 bar de pressió nominal.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per:  
- Dos cossos d'acer inoxidable, mascle i femella, amb brides i maniguets lliscants 
- Tancament d'estanquitat mitjançant junt de doble llavi  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Tipus d'acer:  AISI-304  
Llargària màxima carret mesurada entre brides:  
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+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal carret (mm) ¦   Llargària màxima segons PN brida    ¦ 
¦                              ¦---------------------------------------¦ 
¦                              ¦brida PN 10 ¦brida PN 16 ¦brida PN 25  ¦ 
¦------------------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦            500               ¦    285     ¦    305     ¦    325      ¦ 
¦           1000               ¦    315     ¦    365     ¦    425      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ31C010,BQ3Z1300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de 
formigó.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per:  
- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa 
- Reixeta de desguàs  
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e 
hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la 
font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.  
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc 
de treball.  
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 
mm.  
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar 
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Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de 
manera indeleble:  
- Identificació del constructor (nom o raó social)  
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades 
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRB -  MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
 
BRB5 -  TRAVESSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRB5R2A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús en espais 
exteriors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Taulons de fusta de pi roig  
- Taulons de fusta de roure  
- Taulons de fusta tropical  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.  
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la fusta.  
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A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escorça superior ni de càmbium.  
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.  
La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes de sals de 
coure lliures d'arsènic i crom.  
Llargària:  <= 250 cm  
Contingut d'humitat:  <= 6%  
Toleràncies:  
- Fletxes:  ± 5 mm/m,  <= 10 mm/total  
- Dimensions de la secció:  ± 5%  
- Torsió del perfil:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D03 -  GRANULATS 
 
D039 -  SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li 
l'aigua una vegada estès.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte 
o les fixades per la DF.  
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.  
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre 
camió o contenidor. 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecà nics. 
Demolició d’edificacions amb estructura d’obra de fàbrica, de perfils d’acer o d’ estructura de formigó armat, amb càrrega 
mecànica i manual de runa sobre camió. 
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
 - Formigó armat 
  S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l’edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat 
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant 
aïllat el troç que ha de demolir la màquina. 
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l’alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’ inici de les feines, l’empresa encarregada 
d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l’autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han  de ser retirats abans de començar les operacions 
de demolició. 
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i colꞏ lectives establertes a l’Ordre de 31 
d’octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors 
de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament delimitades i senyalitzades. 
 Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l’emissió  de fibres d’amiant a l’ambient. 
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
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FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de colꞏlocar bastides amb una barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s’han d’arrencar els arbres que indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode de treball i fases 
- Apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, béns o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats  
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets 
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
En aquest criteri d’amidament no es consideren inclosos els fonaments de l’ edifici ni les canalitzacions soterrades. 
Unitat d’arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen 
normas complementarias al citado Reglamento 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificació n: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83B -  APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83B5CHE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, 

horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).  
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana ventilada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col·locació de l'estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a l'estructura de suport 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total  
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m  
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul  
  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc 
i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.  
  
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts 
horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el 
junt horitzontal.  
Nombre de ganxos per peça:  >= 2  
Separació entre fixacions:  <= 80 cm  
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm  
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3  
  
FAÇANA VENTILADA:  
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El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre 
dels paràmetres admissibles.  
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  
Els perfils han de quedar alineats.  
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. 
Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de 
suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces.  
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces 
ni entre aquestes i l'estructura.  
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la 
mateixa resistència que la resta del conjunt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 
km/h i sense pluja.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar de 
l'obra les restes de peces i els materials sobrants.  
  
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
  
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-
les.  
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el 
suport.  
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.  
  
FAÇANA VENTILADA:  
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 
tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
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ED -  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO 
 
ED3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
ED35 -  PERICONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó  a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa 
fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “in situ”: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Colꞏlocació de la tapa 
Pericó de formigó  prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Colꞏlocació del pericó sobre la superfície d’assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Colꞏlocació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons amb tapa registrable han d’estar  tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha de 
ser hermètica, ha de disposar de junt de goma. 
 En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d’ impedir la sortida de gasos a l’exterior. 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix 
nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de  ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat 
de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 



PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-12 PLA DE SANT TIRS 
T.M. RIBERA D’URGELLET 

 
Doc. 3.- Plec de condicions tècniques  
 

 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
 Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
El fons del pericó  ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el  70% de la 
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de colꞏlocació  del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS. 
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ED -  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO 
 
ED7 -  CLAVEGUERONS 
 
ED7F -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró  amb tub de PVC. 
S’han considerat les colꞏlocacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Colꞏlocació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Colꞏlocació i unió dels tubs 
- Colꞏlocació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instalꞏlada 
En rasa: 
- Execució  de la solera de formigó, en el seu cas 
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- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Colꞏlocació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instalꞏlada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró  muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
 Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquí cia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
COLꞏLOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
 El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
 Distància de la  generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima de 0,90m. s empre que 
estiguin a l’abric de les gelades. 
Per a tubs instalꞏlats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es requerirà una protecció 
addicional. 
Amplària de la rasa:  >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’ assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instalꞏlacions enterrades >= 0,4m. en 
condicions normals. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paralꞏleles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
 La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
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 Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de colꞏlocació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la colꞏlocació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer 
la prova. 
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit  de circulació que el previst 
per el flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S’han d’ instalꞏlar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COLꞏLOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de colꞏlocar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a colꞏlocar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-12 PLA DE SANT TIRS 
T.M. RIBERA D’URGELLET 

 
Doc. 3.- Plec de condicions tècniques  
 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB1A457,EFB1A456,EFB1A455. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
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dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
- Tubs polietilè reticulat o multicapa: 
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+ 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
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- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF. 
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG12 -  CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG121302. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
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La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir de la caixa pels punts de trencament especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions a la caixa per a aquests proposits. 
Les unions entre caixes han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG415DJK,EG415DJD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 
per a tal fi.  
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal 
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fi pel fabricant.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A.  
  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
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contacte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4243JK,EG4243JD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer 
les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer 
les connexions.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 
per a tal fi.  
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  
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Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG43 -  TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG438332. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 
630 A, amb base grandària '0  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out.  
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent.  
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG515782,EG5AB522. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat 

superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un 

armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació 
posterior a l'orifici de l'armari.  
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les 
especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Individual  
- Concentrada  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva 
manipulació.  
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima 
de 150 cm i una màxima de 180 cm.  
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima 
de 50 cm i una màxima de 180 cm.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva 
manipulació.  
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.  
  
TRANSFORMADOR:  
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Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva 
col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 

amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-

1)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
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amb el determini la DF.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a 

l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la 
caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
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SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que 
porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots 
dos.  
  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix 
pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
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Parte 1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGK -  CABLES ELÈCTRICS I TERMINALS DE TENSIÓN MITJA 
 
EGK2 -  CABLES ELÈCTRICS DE TENSIÓN MITJA AMB CONDUCTORS D'ALUMINI 
 
 
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables unipolars amb conductor d’alumini i aïllament sec, de tensions nominals 12/20 kV i 18/30 kV, per a xarxes de distribució 
en mitja tensió i seccions de 95, 150, 240 i 400 mm2. 
S’han contemplat els següents tipus de cables: 
- Cables amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina termoplàstica i pantalla 
- Cables amb aïllament d’etilè-polipropilè (EPR), coberta de poliolefina termoplàstica i pantalla 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Estesa del cable 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges i retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els empalmaments i derivacions han d’estar fets amb elements de connexió normalitzats i compatibles amb els materials del 
cable. Per aquest motiu han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant o els expressament aprovats 
per aquest. Les connexions i empalmaments es duran a  terme de manera que quedi garantida una perfecta continuïtat tant 
elèctrica com de la pantalla com de l’aïllament. 
Els radis mínims de curvatura del cable col.locat han de ser superiors a 15 D (essent D el diàmetre exterior del cable). 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
Les probes de servei han d’estar fetes. 
 
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les tasques d’estesa del cable, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
L’estesa del cable s’ha de fer seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes d’obligat compliment dels reglaments 
vigents i les normes pròpies i recomanacions de les companyies subministradores. 
La seva instalꞏlació no n’ha d'alterar les característiques. Es tindrà especial cura en treure el cable de la bobina de no causar-
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l’hi ni tensions ni deformacions innecessàries. L’extracció del cable es farà per la part superior de la bobina,  controlant el gir 
amb algun sistema de frenada. 
La bobina s’ha d’aixecar uns 15 cm de terra. Es tindrà cura de que el cable de la part inferior de la bobina no toqui a terra, ni 
fregui amb cap objecte. 
S’ha d’inspeccionar la superfície interior de les tapes de la bobina per a eliminar qualsevol estella, clau o qualsevol altre 
element sortint hi pugui haver. 
S’han de respectar els radis mínims de curvatura en els canvis de direcció. Durant l’estesa, els radis de curvatura han de ser 
superiors a 20 D (essent D el diàmetre exterior del cable) 
Si la temperatura ambient es de l’ordre de 0ºC s’han d’interrompre les feines d’estesa del cable donat que a aquestes 
temperatures els materials sintètics de la coberta i aïllament es rigiditzen, quedant fràgils, i podent-se arribar a malmetre. 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal.lació per tal d’evitar l’entrada d’humitat a l’interior. En cas 
d’interrompre les tasques d’instal.lació del cable, s’han de col.locar elements d’obturació als extrems. 
Es deixaran els solapaments necessaris entre els cables que s’hagin d’empalmar. 
L’estesa del cable s’ha de fer sense tensió a la línia. 
S'ha de comprovar que les característiques del cable corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
Un cop acabades els tasques de col.locació, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc, així com dels equips i elements auxiliars que s’han fet servir durant l’estesa. 
 
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m  de llargària realment instalꞏlat, amidat segons les especificacions  de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest  criteri  inclou les pèrdues de material com  a  conseqüència  dels retalls. 
 
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-HD 620-5E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada 3,6/6 (7,2) kV hasta 
20,8/36(42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-2: Cables reunidos en 
haz con neutro fiador de acero para distribución aérea y servicio MT (tipo 5E-3) 
UNE-HD 620-7E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada 3,6/6 (7,2) kV hasta 
20,8/36(42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de EPR. Sección E-2: Cables reunidos en 
haz con neutro fiador de acero para distribución aérea y servicio MT (tipo 7E-2) 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F978 -  RIGOLES DE FORMIGÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació del formigó 
- Execució dels junts 
- Protecció del formigó fresc i cura 
 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
RIGOLA DE FORMIGÓ: 
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. L'acabat ha de ser remolinat. 
La secció de la rigola no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de colꞏlocació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses colꞏlocats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments colꞏlocats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació del llit de sorra 
- Compactació i colꞏlocació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En paviments de lloses colꞏlocats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació de la base de morter 
- Humectació i colꞏlocació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 
En la colꞏlocació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació del llit de sorra 
- Colꞏlocació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la colꞏlocació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació de la base de morter sec 
- Humectació i colꞏlocació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment 
ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 
15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
 
PAVIMENT DE LLOSES: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
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     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar colꞏlocats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
PAVIMENTS COLꞏLOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva colꞏlocació. 
 
COLꞏLOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Colꞏlocades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per 
acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COLꞏLOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de colꞏlocar sobre una base de morter sec. 
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de colꞏlocar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop colꞏlocades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZA005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat clavat a terra  
- Col·locat formigonat a terra  
- Col·locat soldat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat clavat:  
- Replanteig 
- Clavat del suport  
Col·locat formigonat:  
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
Col·locat soldat:  
- Replanteig 
- Soldat a la placa base  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF.  
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte 
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en 
el seu defecte, la que indiqui la DF.  
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 
ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La 
tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.  
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.  
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.  
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a 
la posició correcta.  
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge 
galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 5 cm  
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  
- Verticalitat: ± 1°  
  
COL·LOCAT CLAVAT:  
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 
DT.  
  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.  
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2.  
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Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm  
  
COL·LOCAT SOLDAT:  
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm.  
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  
  
COL·LOCAT CLAVAT:  
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-
lo a clavar.  
  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  
  
COL·LOCAT SOLDAT:  
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C.  
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica.  
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.  
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de 
tenir cura que quedin ben seques.  
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 
per mitjà de piqueta i raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
FDD1 -  Familia DD1 
 
FDD10020 - Pou de registre circular de 100 cm de diàmetre interior i con superior de 60 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 
o elements prefabricats, de fins a 300 cm de fondària interior, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20, mitja 
canya amb formigó, l'arrebossat interior si s'escau, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil 
segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, pas lliure de 600 mm de diàmetre, colꞏlocat amb morter (tipus Cosmos de 
Cofunco, o similar). Tot inclòs completament acabat. 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG3 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment 
NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  
  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució 
de junts i reblert de rasa.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 
- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les 

toleràncies d'execució. 
- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 
- Control de l'execució del dau de formigó de recobriment. 
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
FFB0 -  TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB00001. 
 
FF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB TUBS DE POLIETILE 
FFB2 TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: BFB2, BFWB, BFYB. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIO: 
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió. 
S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 
- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 
- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se indiferentment al llarg del seu 
recorregut, trams lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat superficialment 
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà: 

- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 

Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 

En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva col.locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 
s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per 
a la canalització. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. 
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

----------------------------------------------------------- 
|             |   Polietilè   |       Polietilè           | 
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|             | densitat alta | densitat baixa i mitjana  | 
|-------------|---------------|---------------------------| 
|    A 0°C    |  <= 50 x Dn   |      <= 40 x Dn           | 
|    A 20°C   |  <= 20 x Dn   |      <= 15 x Dn           | 
----------------------------------------------------------- 

 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
COL.LOCACIO SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
Distància entre suports: 

--------------------------------------------------------------------- 
|      |   Polietilè densitat alta   |   Polietilè densitat baixa   | 
|------|-----------------------------|------------------------------| 
|  DN  |     Trams    |    Trams     |     Trams    |    Trams      | 
| (mm) |   verticals  | horitzontals |   verticals  | horitzontals  | 
|      |      (mm)    |     (mm)     |      (mm)    |     (mm)      | 
|------|--------------|--------------|--------------|---------------| 
|  10  |      200     |     150      |       -      |      -        | 
|  16  |       -      |      -       |      310     |     240       | 
|  20  |      400     |     300      |      390     |     300       | 
|  25  |      500     |     375      |      490     |     375       | 
|  32  |      640     |     480      |      630     |     480       | 
|  40  |      800     |     600      |      730     |     570       | 
|  50  |     1000     |     750      |      820     |     630       | 
|  63  |     1260     |     945      |      910     |     700       | 
|  75  |     1500     |    1125      |       -      |      -        | 
|  90  |     1800     |    1350      |       -      |      -        | 
| 110  |     2200     |    1650      |       -      |      -        | 
| 125  |     2500     |    1875      |       -      |      -        | 
| 140  |     2800     |    2100      |       -      |      -        | 
| 160  |     3200     |    2400      |       -      |      -        | 
| 180  |     3600     |    2700      |       -      |      -        | 
| 200  |     4000     |    3000      |       -      |      -        | 
| 225  |     4500     |    3375      |       -      |      -        | 
| 250  |     5000     |    3750      |       -      |      -        | 
| 315  |     6300     |    4725      |       -      |      -        | 
| 400  |     8000     |    6000      |       -      |      -        | 
--------------------------------------------------------------------- 

 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Les canonades per a gas amb tub de 
densitat mitjana col.locades superficialment, s'han d'instal.lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
COL.LOCACIO AL FONS DE LA RASA: 
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 5 cm. Pel seu damunt hi ha 
d'haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i >= 80 cm en cas 
contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
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L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal 
aixamfranar l'aresta exterior. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIO AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 
especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col.locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
FFB2 -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró  amb tub de PVC. 
S’han considerat les colꞏlocacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Colꞏlocació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Colꞏlocació i unió dels tubs 
- Colꞏlocació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
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- Realització de proves sobre la canonada instalꞏlada 
En rasa: 
- Execució  de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Colꞏlocació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instalꞏlada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró  muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
 Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquí cia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
COLꞏLOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
 El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
 Distància de la  generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima de 0,90m. s empre que 
estiguin a l’abric de les gelades. 
Per a tubs instalꞏlats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es requerirà una protecció 
addicional. 
Amplària de la rasa:  >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’ assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instalꞏlacions enterrades >= 0,4m. en 
condicions normals. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paralꞏleles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
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El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
 La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
 Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de colꞏlocació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la colꞏlocació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer 
la prova. 
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit  de circulació que el previst 
per el flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S’han d’ instalꞏlar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COLꞏLOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la colꞏlocació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Colꞏlocats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de colꞏlocar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a colꞏlocar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
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de Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFZA3A40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per als daus d'ancoratge de formigó destinats a la 
fixació de canonades de qualsevol diàmetre amb pendents superiors al 20% i per als daus de 
formigó destinats a la subjecció dels accessoris de que consti la instal·lació (colzes, 
reduccions, vàlvules, etc.) 
L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Excavació del pou de fonament del dau 
- Encofrat de les parets 
- Preparació de les fixacions de la canonada o accessori 
- Subministre del formigó 
- Comprovació de la plasticitat del formigó 
- Abocament del formigó 
- Curat del formigó 
- Col·locació de les fixacions de les canonades 
- Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'ancoratge tindrà la forma i dimensions indicats a la DT. 
La seva posició, el pla de recolzament i l'alineació d'aquest amb el traçat de la canonada seran 
els indicats a la DT amb les correccions expressament acceptades per la DF durant el replanteig. 
Els perfils de les fixacions de la canonada estaran confeccionats al taller i galvanitzats 
posteriorment. En cap cas es treballarà el perfil en obra un cop galvanitzat aquest. 
Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal·lació quedaran situades fora de 
l'ancoratge.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Rectitud dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m 
- Rectitud dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
No es formigonarà sense la conformitat i consentiment de la DF, una vegada revisada la posició 
de les armadures i d'altres elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja del fons i laterals, 
i s'hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 
El contratista presentarà al començar les feines un pla de formigonat per a cada element de 
l'obra, el qual serà aprovat per la DF 
Aquest pla consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contratista seguirà 
per a la col·locació del formigó. 
En el pla hi constarà:  
- Descomposició de l'obra en planes de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en 

cada unitat. 
- Forma de tractament de les juntes de formigonat.  
Para cada unitat hi constarà:  
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, 

etc.) 
- Característica dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nom d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència de reblert dels moles. 
- Mitjans per a evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d'altres. 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat del formigó.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
La compactació es farà per vibratge. 
El vibratge serà més intens en zones d'alta intensitat d'armadures, a les cantonades i en els 
paraments. 
Si s'espatllen la totalitat dels vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins a 
arribar a una junta adequada. 
Un cop abocat el formigó a l'encofrat no es podran corregir ni l'aplomat ni l'anivellament. 
No es poden corregir els defectes al formigó sense les instruccions de la DF. 
El sistema de curat serà amb aigua sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'executarà amb recs esporàdics del formigó, sinó que s'ha de garantir la 
constant humitat de l'element, amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus 
xarpellera o geotèxtil permanent humitejats, sistemes de rec continus o cobriment complert 
mitjançant plàstics. 
Quan no sigui possible el curat amb aigua s'utilitzaran productes filmògens que compliran les 
especificacions pròpies dels seu plec de condicions.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
  
ABOCAMENT DESDE CAMIÓ O AMB CUBILOT:  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
La velocitat de formigonat serà suficient per a assegurar que l'aire no quedi retingut al 
formigó. Al mateix temps es vibrarà enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF amb l'objectiu d'assegurar l'efecte de vibratge en tota 
la massa, 
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El gruix de la tongada no serà superior a:  
- 15 cm per a formigons de consistència seca 
- 25 cm per a formigons de consistència plàstica 
- 30 cm per a formigons de consistència tova  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons les 
especificacions de la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades prèvia i expressament 
per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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FG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG11JD62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes 
UNESA i muntada superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim 
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 

amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-

1)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  
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FG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG1A -  ARMARIS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG1A0849. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. 
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
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Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGK -  CABLES ELÈCTRICS I TERMINALS DE TENSIÓ MITJA 
 
FGK2 -  CABLES ELÈCTRICS DE TENSIÓ MITJA AMB CONDUCTORS D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGK224A1,FGK22481. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables unipolars amb conductor d'alumini i aïllament sec, de tensions nominals 12/20 kV i 18/30 
kV, per a xarxes de distribució en mitja tensió i seccions de 95, 150, 240 i 400 mm2.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cables amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina termoplàstica i 

pantalla 
- Cables amb aïllament d'etilè-polipropilè (EPR), coberta de poliolefina termoplàstica i 

pantalla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Estesa del cable 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i retalls de cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els empalmaments i derivacions han d'estar fets amb elements de connexió normalitzats i 
compatibles amb els materials del cable. Per aquest motiu han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant o els expressament aprovats per aquest. Les connexions i 
empalmaments s'han de fer de manera que quedi garantida tant la continuïtat elèctrica com de la 
pantalla com de l'aïllament. 
Els radis mínims de curvatura del cable col·locat han de ser superiors a 15 D (essent D el 
diàmetre exterior del cable).  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar les tasques d'estesa del cable, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
L'estesa del cable s'ha de fer seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes 
d'obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les 
companyies subministradores.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Es tindrà especial cura en treure el cable de la bobina de no causar-l'hi ni tensions ni 
deformacions innecessàries. L'extracció del cable es farà per la part superior de la bobina, 
controlant el gir amb algun sistema de frenada. 
La bobina s'ha d'aixecar uns 15 cm de terra. Es tindrà cura de que el cable de la part inferior 
de la bobina no toqui a terra, ni fregui amb cap objecte. 
S'ha d'inspeccionar la superfície interior de les tapes de la bobina per a eliminar qualsevol 
estella, clau o qualsevol altre element sortint hi pugui haver. 
S'han de respectar els radis mínims de curvatura en els canvis de direcció. Durant l'estesa, 
els radis de curvatura han de ser superiors a 20 D (essent D el diàmetre exterior del cable). 
Cal interrompre els treballs si la temperatura ambient es de 0ºC o inferior. 
Els extrems del cable han d'estar protegits durant el procés d'instal·lació per tal d'evitar 
l'entrada d'humitat a l'interior. En cas d'interrompre les tasques d'instal·lació del cable, 
s'han de col·locar elements d'obturació als extrems. 
Es deixaran els solapaments necessaris entre els cables que s'hagin d'empalmar. 
L'estesa del cable s'ha de fer sense tensió a la línia. 
S'ha de comprovar que les característiques del cable corresponen a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop acabades els tasques de col·locació, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de tubs, cables, etc.), així com dels equips i elements 
auxiliars que s'han fet servir durant l'estesa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-HD 620-5E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 5: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para 
distribución aerea y servicio MT (tipo 5E-3)  
UNE-HD 620-7E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 7: Cables unipolares y unipolares 
reunidos, con aislamiento de EPR. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para 
distribución aerea y servicio MT (tipo 7E-2)  
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FH -  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMENERES PER A EXTERIORS 
 
FHN6 -  LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN635A4,FHN635C6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
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- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
  
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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FH -  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ30005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, colꞏlocat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri de 
fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a 
pressió alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 
180 W 
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada d'halogenurs metàlꞏlics 
de fins a 2000 W 
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Colꞏlocació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la 
connexió elèctrica. 
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Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
- Posició lateral:  <= 50 mm 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si s'embruten es netejaran 
adequadament. 
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums colꞏlocats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi colꞏlocat la caixa de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de contacte, o 
si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia. 
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instalꞏlació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instalꞏlacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto  1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes 
tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento 
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad. 
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento. 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
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FJ -  EQUIPS PER A INSTALꞏLACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
FJM3 -  VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM31BP4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Roscades  
- Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, 
dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars 
a l'eix de la canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva 
manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, 
'Instalaciones de Fontanería Abastecimiento'  
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FJ -  EQUIPS PER A INSTALꞏLACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS5 -  REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5C100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, 
la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats 
en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula 
de pas.  
Els emissors seran autonetejables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar 
un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
  
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FJ -  EQUIPS PER A INSTALꞏLACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSD -  PERICONS PER A INSTALꞏLACIONS DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSDR50G,FJSDR60G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la grava de la solera 
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN4 -  VÀLVULES DE PAPALLONA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN43A6A4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre 
brides o embridades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat. 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.  
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión. REBT 2002.  
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FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
FQ10 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ10U090,FQ10U091. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Bancs metàl.lics, fusta o pedra col.locats a l’exterior. 
S’han considerat els sistemes de col.locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó. 
- Collat sobre paviment amb tornilleria. 
- Encastat al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl.ics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària del seient 39 cm 
Ancoratge dels suports >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària del seient ± 20 mm 
     - Horitzontalitat ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Nombre de daus 4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
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FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, 
col·locada ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQA -  APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQAM11T0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta 
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ponts de mico 
- Jocs amb molles 
- Tobogans 
- Gronxadors 
- Piràmides de corda 
- Jocs amb estructura composta  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixats amb daus de formigó fets in situ 
- Fixats amb daus de formigó prefabricat 
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar 
- Fixats amb fixacions mecàniques 
- Clavats al terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació del forat, en el seu cas 
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas 
- Fixació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt col·locat ha de ser estable.  
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.  
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.  
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides 
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.  
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.  
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
  
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:  
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja.  
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No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo  
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FR -  JARDINERIA 
 
FR1 -  OPERACIONS PRÈVIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
- Recollida de brossa amb mitjans manuals  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc  
- Desbrossadora muntada en tractor  
- Desbrossadora autopropulsada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans 
- Desbrossada del terreny en dues o més passades 
- Recollida de la brossa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície 
estarà neta de les restes dels vegetals tallats.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació.  
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin 
resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, 
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR2 -  CONDICIONAMENT FISIC DEL SOL 
 
FR22 -  SUBSOLAMENT I DESPEDREGAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR22MFS5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per al tractament físic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Subsolament  
- Espedregament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el subsolament:  
- Tractament mecànic del subsòl 
- Protecció del terreny tractat  
En l'espedregament amb tremuja, rampí o forquilla:  
- Extracció de les pedres del sòl 
- Evacuació de les pedres 
- Transport de les pedres 
- Protecció del terreny tractat  
En l'espedregament amb triturador:  
- Trituració de les pedres del sòl 
- Protecció del terreny tractat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar tractada el 100% de la superfície indicada a la DT a la fondària determinada a la 
mateixa.  
  
SUBSOLAMENT:  
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior 
a 15 cm.  
El tractament mecànic del subsòl natural s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, 
per tal de facilitar que la terra absorbeixi la humitat, els adobs i s'airegi la capa del subsòl 
de la terra. És aconsellable de fer-ho, l'any abans, a la tardor. 
Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funció de l'ús previst.  
Toleràncies d'execució:  
- Fondària:  ± 10%  
  
ESPEDREGAMENT:  
L'espedregat del sòl s'ha de fer abans de tot condicionament d'aquest.  
Quan l'espedregament es realitzi amb tremuja rampí o forquilla, la capa de terreny ha de quedar 
sense pedres de mida >= 5 cm.  
Quan l'espedregament es realitzi amb triturador la capa de terreny ha de quedar sense pedres de 
mida >= 2 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Fondària:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han 
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d'aturar els treballs i avisar la DF.  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FR -  JARDINERIA 
 
FR2 -  CONDICIONAMENT FISIC DEL SOL 
 
FR26 -  FRESATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR261205. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Mitjans manuals  
- Tractor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fresatge del terreny 
- Protecció del terreny fresat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT.  
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació 
equilibrada entre macroporus i microporus.  
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de 
facilitar l'aireació de la terra. Es aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor.  
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior 
a 5 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Fondària:  15%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja 
del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT.  
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la 
vegada que s'executa la partida.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs 
i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2135123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G214 -  ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2141301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió.  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
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- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21B4001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G222 -  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2224241,G2224423,G2225511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  
Excavacions amb explosius:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
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defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material 
tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
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existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.  
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:  
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers  
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 
i dels detonadors.  
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció 
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons 
el que determina l'UNE 22381.  
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els 
grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.  
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries.  
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou 
programa de voladures.  
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.  
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius.  
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.  
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.  
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 
definitiu previst.  
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.  
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 
es pot reduir la càrrega al 55%.  
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió 
cap a l'exterior.  
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 
de ser designat especialment per la DF.  
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.  
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el 
cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.  
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament.  
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  
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El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 
inclús a l'aire lliure.  
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.  
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb.  
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama.  
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir 
angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.  
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada.  
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els 
treballs i avisar a la DF.  
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 
amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.  
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 
d'encendre primer.  
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.  
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 
produeixin tempestes.  
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.  
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 
ser disparats amb seguretat.  
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi 
per a l'accionament de l'explosor.  
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia 
han de ser homologats.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G223 -  ANIVELLAMENTS 
 
1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Formació d'emmacat en caixa per base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades de graves 
de diversa espessor;  i posterior compactació, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no 
inclosa en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a 
utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos.  
 
2. CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
 
3. PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS PRÈVIES 
 
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència 
adequada.  
 
FASES D'EXECUCIÓ 
 
Transport i descàrrega del material a peu de tall.  
Estesa del material de reblert en capes de gruix uniforme.  
Rec de la capa.  
Compactació i anivellació.  
Protecció del reblert davant al pas de vehicles per evitar capa de trànsit.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

 

Grau de compactació adequat i superfície plana.  
 
4. COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE LES MATEIXES 
 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
____________________________________________________________________________ 

 
 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G224 -  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2242411,G2243011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Acabat i allisada de talussos  
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM  
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.  
  
SÒL DE RASA:  
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 50 mm  
  
ESPLANADA:  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 30 mm  
  
TALUSSOS:  
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.  
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles.  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
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d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
ESPLANADA:  
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
  
TALUSSOS:  
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
____________________________________________________________________________ 
 

  
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G226 -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2262111,G2266211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
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No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i 
zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat 
en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es 
podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les 
disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau 
de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi 
hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director 
d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 
o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 
- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor):  
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 
de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 
pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
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SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 
funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, 
el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 

drenatge i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 
terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica.  
  
PEDRAPLENS:  
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida 
màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la 
mida màxima del material a utilitzar.  
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a 
assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments.  
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una 
franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i 
mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la 
DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 
metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric 
quedi amb la compactació adequada.  
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa 
fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx 
l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior.  
Característiques del pedraplè:  

- Zona de transició:  < 3 mm 
- Per la resta:  < 5 mm  

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat 
després de la primera passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats 
en el  Projecte o pel Director de les obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256):  
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)  
Toleràncies de la superfície acabada: 
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Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 
anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils 
transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 
m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors 
teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats 
per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), 
han de complir les següents condicions:  
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 
condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 
proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment 
i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions 
ambientals de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, 
o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la 
humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control d'execució inclou les operacions següents:  
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 
assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip 
de compactació.  
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, 
i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior 
a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents 
al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran 
a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de 
les calicates.  
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les 
mateixes.  
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària 
compactada:  
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)  
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, 
els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
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en la secció transversal de la tongada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una 
grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 
de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una 
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de 
la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:  
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF 
decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 
replantejar el mètode de treball.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris 
fixats al tram de prova.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS:  
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra 
de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim 
no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per 
material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material 
del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 
 
G241 -  TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G24120A5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 
 
G242 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G24220D7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G325 -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G32515G3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, 
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  
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- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32B -  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G32B3101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
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seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 
69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32D -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G32D2103,G32D2203. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
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FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 
als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
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l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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G3C -  LLOSES 
 
G3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3C515H3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, 
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Lloses de fonament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Nivells: ± 20 mm  
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
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FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
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de l'element formigonat.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G3C -  LLOSES 
 
G3CB -  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3CBMACC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
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amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 
69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
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G45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G450A355. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
 

 Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o 

elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 

camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

 

 S'han considerat els elements a formigonar següents: 

 

 Pilars 

 Bigues 

 Estreps 

 Sostres amb elements resistents industrialitzats 

 Sostres nervats unidireccionals 

 Sostres nervats reticulars 

 Lloses i bancades 

 Membranes i voltes 

 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Formigonament: 

 Preparació de la zona de treball 

 Humectació de l’encofrat 

 Abocada del formigó 

 Compactació del formigó mitjançant vibratge 

 Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 
 

 En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 

referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

 

 El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

 

 Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT 
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 La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

 

 Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF 

 

 L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

 

 Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 

adherits. 

 

 En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que 

es toquin entre elles. 

 

 Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

 

 Gruix màxim de la tongada: 

┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix  │ 
│             │ (cm)   │ 
│─────────────│────────│ 
│    Seca     │<= 15   │ 
│  Plàstica   │<= 25   │ 
│    Tova     │<= 30   │ 
└──────────────────────┘ 
 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

 

 Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 

 

 No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 

d’instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF 

 

 Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
 

 Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

 

 H <= 6 m: ± 24 mm 

 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 

 H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 

 

 Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
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 H <= 6 m: ± 12 mm 

 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 

 H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 

 

 Desviacions laterals: 

 

 Peces: ± 24 mm 

 Junts: ± 16 mm 

 

 Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 

 

 Secció transversal (D: dimensió considerada): 

 

 D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

 

 Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

 

 Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

 Resta d'elements : ± 10 mm 

 

 Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 

 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
 

 Gruix de la capa de compressió: 

 

 Sobre biguetes:  40 mm 

 Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

 Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

 Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

 Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

 Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 

 Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

 Acabat llis ± 5 mm/3 m 

 Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
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SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
 

 Gruix de la capa de compressió: 

 

 Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

 Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

 Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

 Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 

 Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

 Acabat llis ± 5 mm/3 m 

 Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

 Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
 

 Gruix de la capa de compressió: 

 

 Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm 

 Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

 Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 

 Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

 Acabat llis ± 5 mm/3 m 

 Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

 Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

 Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

 

 La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
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 El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

 

 La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 

durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 

precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 

l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

 

 Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

 

 No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

 

 No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i 

demés elements ja colꞏlocats. 

 

 Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament al formigonament. 

 

 No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 

convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

 

 No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

 

 L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 

 L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

 

 La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora 

s'ha de vibrar enèrgicament. 

 

 El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 

forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF 

 

 En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

 

 Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

 

 En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 

i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

 

 Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

 

 Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

 

 La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
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fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

 

 El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

 

 Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

 

 Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 

formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

 

 7 dies en temps humit i condicions normals 

 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 

agressives 

 

 Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

 

ESTREPS: 
 

 Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist, però 

no després. 

 

 Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal 

que el formigó de l'element hagi assentat. 

 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
 

 Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 

 

 Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat 

 

 En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament 

 

 L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

 

 El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 

 

 S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar 

la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 

 

 En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l’ample 

d’aquests 

 

LLOSES: 
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 Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT Cas que s'hagi 

d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i 

no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

 

 Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 
 

 m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 

prèviament i expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes. 

 

SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
 

 EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 

Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 

 

 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4BCDA66,G4BC3100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
 

 Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 

d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 

 

 S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
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 Pilars 

 Murs estructurals 

 Bigues 

 Llindes 

 Cèrcols 

 Estreps 

 Lloses i bancades 

 Sostres 

 Membranes i voltes 

 Armadures de reforç 

 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Preparació de la zona de treball 

 Tallat i doblegat de l'armadura 

 Neteja de les armadures 

 Neteja del fons de l'encofrat 

 Colꞏlocació dels separadors 

 Muntatge i colꞏlocació de l'armadura 

 Subjecció dels elements que formen l'armadura 

 Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 
 

 Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

 

 Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT 

 

 Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 

 

 La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

 

 No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF 

 

 Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 

permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
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relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 

 

 Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts 

a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instalꞏlació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra 

en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF 

 

 La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 

posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 

 

 A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

 

 No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 

 Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

 

 Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 

l'abocada i la compactació del formigó. 

 

 Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 

idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 

 

 Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

 

 Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de colꞏlocar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix 

segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

 

 La DF ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 

valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà 

el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 

 Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

 

 Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

 

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

 

 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 

a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

 

 Toleràncies d'execució: 
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 Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

 

 Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 

 

BARRES CORRUGADES: 
 

 Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 

empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

 

 El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

 

 Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser 

de més de 70 mm. 

 

 A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

 

 No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

 

 Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 

 L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

 

 Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 

mm 

 

 Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 

bàsica d'ancoratge (Lb) 

 

 Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

 

 Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

 

 Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra 

solapada de diàmetre major) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
 

 Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

 

 Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
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 Llargària de la solapa en malles superposades: 

 

 Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

 Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

 El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

 

 No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

 

 S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 

 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris 

qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 
 

 kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

 

 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

 El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

 

 L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment 

(1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
 

 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

 

 Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 
 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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 *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4D -  ENCOFRATS 
 
G4DG -  ENCOFRATS EN ZONES LOCALITZADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 
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- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
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MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 
als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
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contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G93 -  BASES 
 
G931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G931201L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
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La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
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contractista segons les indicacions de la DF.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 
a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a 
central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
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en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i 
abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en 
més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a 
compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar 
fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a 
la capa superior, per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 
2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 
compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  
- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte 
del Contractista.  
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G96 -  VORADES 
 
G965 -  VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G965A7E9,G965A9E9. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G96 -  VORADES 
 
G966 -  VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G966A7E9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G97 -  RIGOLES 
 
G974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G97433EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 

morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada  
  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 
a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM)  
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G97 -  RIGOLES 
 
G975 -  RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 

morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
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- Neteja de la superfície acabada  
  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 
a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM)  
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G985A509,G985A709,G985A60H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa 
i amb el paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 
formigó, a tota l'amplària de les peces.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9E1F115. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9F1P111,G9F1N111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
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Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
G9GA -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9GA6T35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb 
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura 
superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  
En la col·locació amb estenedora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
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En la col·locació amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 
els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta:  ± 30 mm  
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han 
de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó 
no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 
aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals 
son molt favorables.  
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 
i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 
per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi.  
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  
  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 
a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 
superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 
1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment 
de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
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l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en 
rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m.  
  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent.  
  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.  
- Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.  
- Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el Plec de 

Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El resultat d'aquest assaig servirà de referència per als assaigs d'informació a realitzar 
en cas d'incompliment de les resistències dels lots d'obra (control de materials).  

- Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.  
- Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats 

amb precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació 
prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l'amplada i pendent transversal 
per a cada semiperfil.  

- Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de:  
- Superfície màxima = 3500 m2 
- Longitud màxima = 500 m 
- Temps d'execució <= 1 dia  

- Per a cada lot es controlarà:  
- Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335) 
- S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i la 

homogeneïtat del formigó  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les 
següents restriccions:  

- Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
- Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm  
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La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 
hores següents a la seva execució. Els punts d'extracció de testimonis per a control de gruix 
es determinaran aleatòriament.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització 
de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball 
i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.  
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims 
al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la 
zona, el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.  
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser 
reblerts amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la capa, que serà 
compactat i enrasat correctament.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.  
- Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors indicats 
en la taula 1, es procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes 

de regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no suposi una reducció de l'espessor 
de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d'un 
acabat semblant al conjunt de l'obra. A càrrec del Contractista es procedirà a la correcció 
dels defectes o bé a la demolició i retirada a la deixalleria. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts a la taula 1 en més del 10% de la longitud del tram controlat, es demolirà el lot 
i es retirarà a deixalleria a càrrec del Contractista.  

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció 
plàstica, de longitud curta i que no afectin més que de forma limitada a la superfície de les 
lloses, i podrà exigir el seu segellat.  
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la 
DF. podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:  
- Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda passadors o 

barres d'unió, amb disposició similar als existents al junt. L'esquerda es segellarà, prèvia 
regularització i encaixat dels seus llavis. 

- Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada per la 
DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa.  

En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l'acceptació o 
l'enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l'esquerda s'injectarà 
tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la 
llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió 
inferior a 1,5 m  
La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de 
garantia, les esquerdes no han augmentat ni s'han produït danys a les lloses veïnes. En cas 
contrari, la DF. ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.  
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar per 
falta de gruix. Aquestes penalitzacions no podran ser inferiors a les següents:  
- Si la mitjana de les diferències entre el gruix mesurat i el prescrit fos positiva, i no més 

d'1 individu de la mostra presentés una minva (diferència negativa) superior a 20 mm, 
s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 0,5% por cada mil·límetre de la 
minva en qüestió. 

- Si la minva mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més d'1 individu de la mostra presenta 
una minva superior a 30 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 1% per 
cada mil·límetre de minva mitja.  

En la resta de casos, es demolirà i reconstruirà el lot a costa del Contractiste.  
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits 
especificats, i cap dels resultats individuals podrà ser inferior a 0,40 mm.  
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho 
corregirà, a càrrec seu, mitjançant un fresat de petit espessor (inferior a un centímetre), 
sempre que l'espessor de la llos no sigui inferior en un centímetre al previst en el projecte.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
G9GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9GZ2564. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:  
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de junt amb serra de disc:  
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària:  ± 10%  
- Alçària:  ± 10%  
- Replanteig:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, 
i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons 
la temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de 
l'entrada de pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
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G9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H11B52,G9H112E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes 
les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons 
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 
542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans 
que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 
atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 
aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-
3.  
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Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 
transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua 
a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva 
capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, 
el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar 
un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a 
la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en 
cas contrari cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i 
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 
i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 
temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui 
en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a 
la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins 
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara 
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim 
de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta 
franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li 
ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, 
deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 
següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En 
aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs 
de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
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No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 

temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 

es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop 
al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 

les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 
determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 

execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 
542.9.4 del PG 3  

En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la 

obra, abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9J12N40,G9J13J10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant o producte de cura.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus 

formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de 
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució 
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uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una 
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg 

sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria 
solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada 
aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho 
autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat 
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les 
indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de 
dues franges.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície 
existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució 
del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de 
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h 
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular 
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de 
l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 
dotació aprovada per la DF.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant 
i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi 
produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície 
aplicada.  
  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 
dotació aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
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REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres 

recollides en safata, en un nombre de punts >=3.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, 
les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts 

aleatoris.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
REGS D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor 
<= 25 % de 6 MPa. 

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 
4 MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa 

superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de 

la mescla bituminosa superior.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD4 -  CANALS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD4L1000. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de canal amb elements prefabricats de formigó.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canal prefabricat  
- Capcer prefabricat en forma de T  
- Manta de formigó cel·lular  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En canals i capcers:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces prefabricades 
- Reblert dels junts amb morter de ciment  
En mantes:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces prefabricades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces prefabricades han de quedar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes 
previstes a la DT.  
Les superfícies que hagin d'estar en contacte amb l'aigua han de ser llises, i els junts no han 
de tenir rebaves.  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació:  ± 20 mm  
- Nivell (P = pendent):  

- P > 1%:  ± 10 mm 
- 0,5% < P <= 1%:  ± 5 mm 
- P <= 0,5%:  ± 2 mm  
  

CANAL:  
Les peces han de quedar centrades i alineades dins de la rasa.  
Les peces han de quedar situades sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual 
han de complir les especificacions fixades en la DT.  
  
CAPCER:  
Les peces han de quedar situades sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual 
han de complir les especificacions fixades en la DT.  
  
MANTA:  
La manta ha de quedar situada sobre un geotèxtil que ha de sobresortir 0,50 m pels costats de 
la manta. El geotèxtil ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Radi de curvatura mínim:  0,5 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces no s'han de col·locar fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la que han 
d'assentar-se compleix les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats superiors a les tolerables, 
s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.  
Abans de baixar les peces a la rasa, la DF les ha d'examinar, rebutjant les que presentin 
qualsevol defecte perjudicial.  
La descàrrega i manipulació de les peces s'ha de fer sense que rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar les peces.  
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix.  
  
MANTA:  
La biga de descàrrega ha de ser 0,30 m menor que la llargària del mòdul per descarregar. L'angle 
entre la biga i el mòdul ha de ser < 45°.  
No s'ha de descarregar més d'un mòdul al mateix temps per cada biga de descàrrega.  
En cas que es produeixi solapament entre dos mòduls, s'han de treure les peces necessàries per 
tal d'evitar aquest solapament, reconnectant els extrems dels cables manipulats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CANAL O CAPCER:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
  
MANTA:  
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5H81GA,GD5H81JA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, 
sobre solera de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5K -  CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5KKF0E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
  

CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes.  
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Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  
  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5ZBJA4,GD5Z3K3J,GD5Z8CDK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  
- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
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- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDZ3 -  SIFONS PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sifó de descàrrega automàtica, instal·lat a una càmara de descàrrega situada a la capçalera de 
la xarxa de sanejament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Replanteig del sifó 
- Col·locació del sifó 
- Connexió del sifó a la xarxa de sanejament 
- Reblert del pou del sifó amb sorra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fixat al fons de la cambra de descàrrega, dins d'un pou ple de sorra, i connectat al 
tub que comunica amb la xarxa de sanejament.  
L'entrada d'aigua al sifó per sota de la campana ha d'estar separada del fons de la cambra una 
distància superior a 8 cm.  
Ha d'estar col·locat de manera que siguin accessibles els cargols, i sigui possible desmuntar-
lo i netejar-lo.  
Toleràncies:  
- Replanteig:  ± 5 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a col·locar el sifó cal que la cambra de descàrrega estigui completament acabada, amb el 
recobriment superficial, les connexions d'aigua, el sobreeixidor i la sortida del sifó fets.  
No s'ha d'omplir el pou de sorra fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte del sifó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG2 -  TUBS I CANALS 
 
GG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG22TP1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
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entre aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.  
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GJ -  FAMÍLIA GJ 
 
GJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
GJM3 -  VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GJM32BE4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Roscades  
- Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, 
dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars 
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a l'eix de la canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva 
manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, 
'Instalaciones de Fontanería Abastecimiento'  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GJ -  FAMÍLIA GJ 
 
GJS -  EQUIPS PER A REG 
 
GJSS -  PALES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GJSSU065. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de pala de reg en pericó de sortida de canal.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Fixació de la pala de reg a les parets del pericó 
- Segellat de les unions  
- Comprovació de la unitat d'obra  
- Retirada de l'obra dels embalatges, restes de material, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre l'element. 
Els perfils metàl·lics han de quedar protegits de la corrosió. Si es produeixen desperfectes en 
el galvanitzat, s'han de corregir amb els mitjans i productes adequats. Els desperfectes que es 
produeixin en les parts no galvanitzades, s'han de protegir amb dues mans d'imprimació 
antioxidant. 
La pala ha de maniobrar correctament, al llarg de tot el recorregut, sense entrar en contacte 
amb elements de la construcció o altres parts de la instal·lació. 
El tancament ha de ser estanc. 
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El junt entre el bastidor i la pala i els elements de l'obra, ha de ser estanc. 
Els elements mecànics que necessitin manteniment, han de ser fàcilment accessibles.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La pala ha de quedar fixada a l'obra per les potes d'ancoratge unides al bastidor, sense 
deformar-les ni manipular-les.  
L'aparell s'ha de manipular amb precaució i amb els mitjans adequats a la seva dimensió i pes.  
Un cop acabats els treballs de muntatge, s'ha de retirar de l'obra les restes de material sobrant 
(embalatges, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
GM2 -  INSTALꞏLACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
GM21 -  HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GM213328. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Hidrant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De columna seca  
- De columna humida  
- Soterrat en pericó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Hidrants de columna seca:  
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada  
Hidrants de columna humida:  
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.  
Hidrants soterrats en pericó:  
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Aplomat:  <= 5 mm  
  
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:  
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.  
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.  
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., 
que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de 
l'element intermedi.  
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El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de 
l'aigua evacuada.  
  
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:  
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.  
  
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:  
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar 
fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de 
condicions de la seva partida d'obra.  
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.  
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.  
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN4 -  VÀLVULES DE PAPALLONA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre 
brides o embridades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat. 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.  
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
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cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
GN75 -  VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GN75B324. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules reductores de pressió embridades, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part 
inferior.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
GN83 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GN83D3E4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) muntades entre brides.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la canonada quedin alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-12 PLA DE SANT TIRS 
T.M. RIBERA D’URGELLET 

 
Doc. 3.- Plec de condicions tècniques  
 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN9 -  VÀLVULES DE SEGURETAT 
 
GN92 -  VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GN9223B4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal, embridades, 
muntades.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- vàlvules de 1/4' a 1 1/4' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 1 1/2' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 2' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CC754S-

GM, caputxa de llautó llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N 
- vàlvules de 2 1/2' a 4' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de bronze 

CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S 
- vàlvules de 1/4' a 1 1/4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 1 1/2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó 

CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CC754S-

GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 2 1/2' a 4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal,  amb cos de bronze 

CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) 
- vàlvules de 1/4' a 1 1/2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer 

inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer 
inoxidable 1.4401 (AISI 316) 

- vàlvules de 2' a 4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer 
inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i unió d'acer 
inoxidable 1.4401 (AISI 316)  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
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- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar amb la palanca d'obertura manual perfectament accessible i la seva 
posició ha de ser visible. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap possible 
interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha 
d'estar la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GNE2D307. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-12 PLA DE SANT TIRS 
T.M. RIBERA D’URGELLET 

 
Doc. 3.- Plec de condicions tècniques  
 

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al 
cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir 
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GNZ116D7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o 1000 mm 
muntats en pericó de canalització soterrada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar 
- Embridat dels cossos 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha de ser concèntric amb els tubs.  
En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt 
d'estanquitat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
____________________________________________________________________________ 

 
 

O -  PARTIDES D'OBRES HIDRÀULIQUES 
 
O1 -  EQUIPS DE MESURA 
 
O1C -  CABALÍMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
O1CEDA02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  

 Suministres i instalꞏlació de cabalimetre 

 S'han considerat els tipus següents: 

 Electromagnètics 

 Ultrasónics 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Preparació de la zona de treball 

 Tall i preparació d’elements metàlꞏlics 

 Neteja dels estrems de tubs, brides o zona a acoblar 

 Instalꞏlació del cabalimetre 

 Prova del cabalímetre 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 El material s’ha de emmagatzemar abans de la instalꞏlació a resguard de la intempèrie 

 El material s’ha de recepcionar adequadament, comprovant que les especificacions de l’element són les demanades.  

 Cal fer una comprovació de les unions amb les proves adients prescrites per la DF. 

 Un cop acabats els treballs, la instalꞏlació ha de quedar preparada per a funcionar i neta de substàncies lubricants i 

altres restes de muntatge. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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 S’ha de seguir l’ordre de treballs previst a la DT 

 El contractista ha de conèixer les especificacions de muntatge de l’aparell. 

 En cas que l’element sigui molt pesat caldrà utilitzar els elements auxiliars necessaris per a la seva elevació. 

 La maquinària per a cargolar o embridar serà l’adequada a la mida de l’aparell a instalꞏlar. 

 S'han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de instalꞏlació de l’aparell. 

 S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport 

d'aquest tipus d'elements. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 Unitat de element subministrat, instalꞏlat i provat aprovat per la DF 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa a de ser la específica de l’ús a que es destina la instalꞏlació. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

OG -  COMPORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
OG1C0400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S’han tingut en compte els següents tipus de comportes: 
 
- Murals 
- de canal 
- tipus clapeta 
- d’abocador 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat obra  
- Fixació del bastidor al suport de l'obra  
- Instal.lació i connexió dels dispositius d'accionament  
- Comprovació del funcionament de la unitat d'obra  
- Retirada de l'obra dels retalls de materials, restes d'embalatge, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els engranatges del desmultiplicador han d'estar engrassats.  
La comporta ha de desplaçar-se per la guia sense cap tipus d'impediment.  
En cas d'accionament manual, el temps d'apertura total ha de ser el mínim possible, compatible 
amb el màxim esforç humà normalitzat.  
En el cas d'accionament elèctric i sempre que no es reguli, els temps d'apertura no han de 
superar els 10 minuts.  
L'accionament elèctric s'ha de poder realitzar mitjançant un actuador directe o una combinació 
d'actuador-reductor.  
Ha de quedar connectat a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament.  
Les connexions hidràuliques, en el seu cas, han de quedar segellades amb els junts i mitjans 
adequats.  
Els junts entre el bastidor i entre aquest i la comporta han de ser estancs.  
Els casquets guia del sense fi, han d'estar soldats al passamà que queda embegut en el 
formigó.  
Separació dels casquets-guia: >= 75 cm  
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Verticalitat: 1/300 alçària  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels components es corresponen amb les 
especificades en la documentació tècnica del fabricant.  
El muntatge no ha d'alterar les característiques dels elements. S'ha de fer seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant de l'equip.  
L'aparell s'ha de manipular amb precaució i amb els mitjans adequats a la seva dimensió i pes.  
Cal anar amb compte de no fer malbé la capa de recobriment.  
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  
L'element ha de quedar net de restes de morter, formigó etc.  
Un cop acabats els treballs de muntatge, s'ha de retirar de l'obra les restes de material 
sobrant (embalatges, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

__________________________________________________________________________ 
 
  

OK -  VALVULERIA 
 
OK1 -  VÀLVULES 
 
OK1A -  ACCESSORIS DE MUNTATGE 
 
OK1AV -  RODETS DE DESMUNTATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
OK1AV010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rodets extensibles d'acer per a desmuntatge de vàlvules, de 500 o 1000 mm de diàmetre nominal i de 10 bar 
de pressió nominal.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per:  
- Dos cossos d'acer inoxidable, mascle i femella, amb brides i maniguets lliscants  
- Tancament d'estanquitat mitjançant junt de doble llavi  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Tipus d'acer: AISI-304  
Llargària màxima carret mesurada entre brides:  
+----------------------------------------------------------------------+  
¦ Diàmetre nominal carret (mm) ¦   Llargària màxima segons PN brida    ¦ 
¦                              ¦---------------------------------------¦ 
¦                              ¦brida PN 10 ¦brida PN 16 ¦brida PN 25  ¦ 
¦------------------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦            500               ¦    285     ¦    305     ¦    325      ¦ 
¦           1000               ¦    315     ¦    365     ¦    425      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
 

  
OK -  VALVULERIA 
 
OK1 -  VÀLVULES 
 
OK1V -  VÀLVULES 
 
OK1V1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions  
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat  
- Connexió de la vàlvula als tubs  
- Prova de servei  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb 
la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició: ± 30 mm  
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
 
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 
pericó.  
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i 
treure tots els cargols de les brides.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 
_________________________________________________________________ 
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OK -  VALVULERIA 
 
OK1 -  VÀLVULES 
 
OK1V -  VÀLVULES 
 
OK1V5 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de bola muntades entre brides i en un pericó de canalització soterrada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs  
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Prova d'estanquitat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la tuberia quedin alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i 
treure tots els cargols de les brides.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició: ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No precisa de junts per a garantir l'estanquitat.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 
  
 

L’enginyer autor del projecte: 
 
 
 
 
 
Joan Gurrera i Lluch               
Enginyer de Camins, Canals i Ports                         
Col·legiat 8338 
URBEG, S.L.P. 
La Seu d’Urgell, 30 d’abril de 2020 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  ENDERROC D'ELEMETS DE VIALITAT

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Zona equipaments
3 -Entrada 15,370 15,370 C#*D#*E#*F#
4 -UZ-2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,370

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i trasnport a abocador autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Zona equipaments 0,000
3 -Entrada 15,370 2,000 30,740 C#*D#*E#*F#
4 -UZ-2 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,740

3 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Demolició de paviment aglomerat 0,100 44,740 1,200 5,369 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,369

4 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum
2 Transport 5,369 5,369 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,369

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Superfície
2 Viari nou 475,000 475,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona verda 1.150,000 1.150,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.625,000

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport
dins de l'obra per la seva reutilització en zones verdes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 Calcul segons annex de Moviment de

terres
2.843,000 2.843,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.843,000

3 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Superfície
2 Repàs zona verda 1.584,000 1.584,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.584,000

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Superfície
2 Vial nou 1.398,000 1.398,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.398,000

5 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 vialitat 0,850 1.397,000 1.187,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.187,450

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 Calcul segons annex de Moviment de

terres
247,580 247,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,580

7 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Excavació 4.044,000 1,100 4.448,400 C#*D#*E#*F#
3 Explanació 1.187,450 1,100 1.306,195 C#*D#*E#*F#
4 a deduir aportació terres -247,58 1,100 -272,338 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.482,257

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES I SUBBASES

1 F928101L m3 Subbase material seleccionat segons PG3, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Volum
2 vial nou 0,450 1.050,000 472,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,500

2 F931201L m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Volum
2 vial nou 0,400 1.050,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  CALÇADA

1 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composicio S-20, per a capa de base, amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Gruix Superficie Densitat
2 Viari Nou 0,060 1.050,000 2,400 151,200 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 0,060 30,640 2,400 4,412 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,612

2 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Volum
2 Viari Nou 1.050,000 1.050,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.080,400

3 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECL-1, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Volum
2 Viari Nou 1.050,000 1.050,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.080,400

4 F9H13114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12, en capa de rodadura, amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Gruix Superficie Densitat
2 Viari Nou 0,040 1.050,000 2,400 100,800 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 0,040 30,400 2,400 2,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,718

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  VORERES

1 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Superficie
2 Vial Nou: 0,150 375,000 56,250 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 0,150 20,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

2 F9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Superficie
2 Vial Nou: 0,150 375,000 56,250 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 0,150 20,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

3 F9E11322 m2 Paviment de panot abuixardat negre 30x30 de 2,5 cm de gruix, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Superficie
2 Vial Nou: 375,000 375,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

4 F965A1D9 m Vorada especial peces de formigó, doble capa, tipus p2 de BREINCO, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superfície Unitats
2 Vial nou, 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES RESIDUALS
Titol 3 01  RASES I CANONADES

1 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 1,500 1,500 2,500 6,000 33,750 C#*D#*E#*F#
3 Equipemts 1,500 1,500 1,900 1,000 4,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,025

2 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 125,000 1,500 2,500 468,750 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 10,000 1,500 1,900 28,500 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,800 1,000 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,450

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 125,000 1,500 187,500 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,800 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#
5 Connexions parcel·les C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,700

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 125,000 0,850 0,700 74,375 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 10,000 0,800 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,800 0,700 3,000 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,015

5 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 125,000 1,200 0,700 105,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 10,000 1,100 0,700 7,700 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 1,100 0,700 3,000 6,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,630
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Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 6

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Excavacio de rases 504,450 1,100 554,895 C#*D#*E#*F#
3 excavació de pous 38,025 1,100 41,828 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases -85,015 1,100 -93,517 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,206

7 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Connexions parcel·les 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Unitats de zona 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
4 Equipaments 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

8 GFAD3125 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES RESIDUALS
Titol 3 02  POUS

1 GDB2969K u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,35x1,35 m per a tub
de diàmetre 90 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 2,500 7,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

3 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X70X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 l

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tipus Cosmos de Cofunco, o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES RESIDUALS
Titol 3 03  ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGUES RESIDUALS

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport
dins de l'obra per la seva reutilització en zones verdes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Alçada
2 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Alçada Esponjament
2 15,000 3,000 1,100 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

4 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 8

5 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 0,150 15,000 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

6 PA0303 Ut Estació depuradora model BIOMIN-2.0-20 construida amb HDPE, soplante integrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PA0304 Ut Subministrament elèctric de baixa tensió. Inclou totes les obres necessaries per al correcte funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 04  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES PLUVIALS
Titol 3 01  RASES I CANONADES

1 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 1,500 1,500 2,500 13,000 73,125 C#*D#*E#*F#
3 Equipemts 1,500 1,500 1,900 1,000 4,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,400

2 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 190,000 1,500 2,500 712,500 C#*D#*E#*F#
3 Connexió carrer existent 60,000 1,500 1,900 171,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,800 1,000 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 890,700

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 190,000 1,500 285,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió carrer existent 60,000 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,800 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,200

4 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 190,000 1,500 0,700 199,500 C#*D#*E#*F#
3 Connexió carrer existent 60,000 1,500 0,700 63,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,800 0,700 3,000 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,540

5 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Excavacio de rases 890,000 1,100 979,000 C#*D#*E#*F#
3 excavació de pous 77,400 1,100 85,140 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases -302,4 1,100 -332,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 731,500

6 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

7 GD7JG425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

9 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 UZ 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 F31521H1 m3 Formigó per a protecció de canonades, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Vial 6,000 0,600 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

11 GFAD3125 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 04  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES PLUVIALS
Titol 3 02  POUS I REIXES

1 GDB2969K u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,35x1,35 m per a tub
de diàmetre 90 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 2,900 14,000 40,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,600

3 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X70X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tipus Cosmos de Cofunco, o similar.

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 FD5J5254 U Caixa prefabricada per a embornal de fosa dúctil tipus delta sf570 de fdb o similar. inclou reixa practicable i peça
de sifó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 GD5H81GA m Canal i reixa de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 amidament sobre plànol 15,000 0,750 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 04  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES PLUVIALS
Titol 3 03  SEPARADOR HIDROCARBURS

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport
dins de l'obra per la seva reutilització en zones verdes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Alçada Esponjament
2 20,000 3,000 1,100 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

3 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 0,150 20,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 GDE60001 u SSeparador d'hidrocarburs prefabricat TIPUS AquaBHDCE65/05 per un cabal punta de 325 l/s i de 12.360 L de
volum total, cilíndric de 190 cm de diàmetre i 550 cm de llargada, de SIMOP o similar .Subministrament i
muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) i
sense bypass. Caixa amb alarma IP65 i sonda d'hidrocarburs. Inclou subministrament i col·locació de tots els
materials i treballs necessaris per a la seva completa col·locació i connexió a la xarxa de pluvials. Tot inclòs,
inclús elements de fiaxció per a evitar la flotació del tanc, les arqutes d'entrada i sortida, estolador de l'arqueta
d'entrada, dos ventilacions superiors protegides i completament acabat, provat i posat en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tractament abans del vertit a la sèquia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 05  XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 3 01  RASES I CANONADES

1 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 180,000 0,400 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,400 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,400 1,000 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,400

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 180,000 0,400 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,400

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

AMIDAMENTS Pàg.: 13

2 Unitats de zona 180,000 0,400 0,300 21,600 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,400 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,400 0,300 2,000 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,320

4 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 185,000 0,500 0,600 55,500 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,500 0,600 7,500 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 0,500 0,600 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

5 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Excavacio de rases 84,400 1,100 92,840 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -64,8 1,100 -71,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,560

6 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 Hidrants 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,000

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Unitats de zona 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#
4 Connexions parcel·les 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,500
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Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 05  XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 3 02  PERICONS, VALVULERIA I  HIDRANTS

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 UZ 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 UZ 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GN12F424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, tipus combi T, sèrie 18/40 de AVK, de diàmetre nomimal 150 mm, i
diàmetre nominal de vàlvula 100mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 UZ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GN1216A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 UZ 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, sèrie 78/7610 de AVK, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 UZ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa, marca Tallers Llobregat, diametre nominal 100mm, PN 16, amb
dues sortides de 70 mm (racor Barcelona), inclou connexió a la canonada, muntat a l'exterior
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 UZ 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDESCOM2 U Escomesa a finca totalment acabada i amb vàlvula angular de llautó ME 47 DN 1´´, amb canonada de PEAD
10 atm i DN 1 '' connectada a canonada general mitjançant collarí, amb trampilló de fosa d-160mm, segons
especificacions de la companyia subministradora. S'inclou el petit material i mitjans auxiliars i l'obra civil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 UZ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 05  XARXA D'AIGUA POTABLE
Titol 3 03  DIPOSIT AIGUA

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport
dins de l'obra per la seva reutilització en zones verdes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Alçada Superfície Volum
2 50,000 3,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Alçada
2 50,000 0,250 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

3 PA0301 PA Partida alçda de construcció de dipòsit de formigó armat de 120m³. Inclou tots els elemennts i connexions per a
un correcte fucionament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície Alçada Esponjament
2 50,000 3,000 1,100 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 06  XARXA DE TELEFONIA
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Titol 3 01  XARXA DE DISTRIBUCIÓ. OBRA CIVIL

1 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 175,000 0,450 1,100 86,625 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,450 1,100 12,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

2 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 175,000 0,450 78,750 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,450 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 F222PR12 M Prisma de telecomunicacions format per 2 tubs de tubs llisos de PVC per anar formigonats, 2 de DN 63 mm,
inclou protecció amb dau de formigó HM-20/P/10/I, de mides 45 x 22.3 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 175,000 0,450 0,600 47,250 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,450 0,600 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Excavacio de rases 99,000 1,100 108,900 C#*D#*E#*F#
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3 Excavació de pous 5,000 1,100 5,500 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases -54 1,100 -59,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 06  XARXA DE TELEFONIA
Titol 3 02  PERICONS

1 FDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 A justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 G222ZT99 U Pedestal per armari de distribució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 A justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
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Capítol 07  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
Titol 3 01  XARXA DE DISTRIBUCIÓ. OBRA CIVIL

1 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 180,000 0,500 1,100 99,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,500 1,100 13,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,750

2 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 1,400 1,400 1,100 6,000 12,936 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 1,400 1,400 1,100 2,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,092

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 180,000 0,500 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,500

4 FG221I2K M Subministre i col.locacio de tub flexible corrugat de PEAD, llis interior, de 160 mm de diametre nominal tipus
'asaflex' o similar, amb grau de resistencia al xoc 7 i muntat com a canalitzacio soterrada, inclus corda interior
de nylon per al tiratge del cable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 180,000 0,500 4,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,500 4,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

5 F31521H1 m3 Formigó per a protecció de canonades, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 180,000 0,500 0,500 45,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,500 0,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,250

6 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 180,000 0,500 0,400 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,500 0,400 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Excavacio de rases 112,750 1,100 124,025 C#*D#*E#*F#
3 Excavació de pous 15,020 1,100 16,522 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases -41 1,100 -45,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,447

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 180,000 0,500 1,100 99,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 0,500 1,100 13,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,750

9 FDK00008 UT Subministre i col.locació de perico de maó calar de formigó tipus PEUSA 3 de 170x170x90 amb tapa de
formigó aramat de 170x170x15cm amb diàmtres del 8 cada 15cm. Inlcou solera de formigó de 10cm i 3cm de
sorra per sobre la tapa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 07  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
Titol 3 02  CENTRE DE TRANSFORMACIÓ. OBRA CIVIL

1 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 6,900 3,200 0,900 1,000 19,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,872

2 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Excavacio de rases 19,872 1,100 21,859 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 21,859

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 6,900 3,200 1,000 22,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,080

4 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 6,900 3,200 0,300 1,000 6,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,624

5 E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 6,900 3,200 22,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,080

6 F2285H21 M3 Base d'assentament de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 6,900 3,200 0,100 2,208 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,208

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 07  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
Titol 3 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

1 ELEC27 ml Cable tipo RV de 3x1x240+1x150 mm2 de seccion 0.6/l kv Al, suministro y tendido en zanja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 ELEC30 Ud Caja de distribucion urbanizaciones Ref. Cdi 400-400-100-100; 3 fusibles de BT tipo NH2-400 A y 6 fusibles de
BT cilindrico de 22x58 de 100 A, suministro y colocacion en nicho existente. (No incluya la obra civil)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats

EUR
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2 UZ 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 0208 ut Presa de terra CGP o ADU amb una piqueta de 2 ml 14.6mm de diametre, 1 grapa i 4 ml de RV 1x50mm2 0.6/l
kv CU, subministrament i col.locacio en rasa existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 0209 ut Connexió de cable de BT tipus RV de 3x1x240+1x150 mm2 de secció 0.6 / l KV Al amb terminals, subministre i
col.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 07  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ
Titol 3 04  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

1 L0101 ml Cable tipus RHZI de 3x1x240 mm2. de secció 18/30 kv AL, subministrament i estesa tubular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 L0102 ut Joc de tres linies terminals interiors endollables apantallades tipus MT400-TB per cable de 1x240 mm2 de 18/30
kv AL sec, subministrament i col.locació en cel.les de linea SF6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric
oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de
sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit, frecuència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra,
dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats

EUR
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2 ET 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PCMT1001 UD Piqueta d'acer-coure de 2 m x 14.6mm2/d segons normes companyia. inclou clavat i grapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PCMT1002 ML Cable te terra aïllat tipus RV de 1x50 mm2 de secció 0.6/1 KV cu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PCMT1003 ML Cable de terra nu tipus Cu-nu de secció 1x50 mm2. subministre i col.locació en rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Ct 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 08  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 01  RASES, CANONADES I TERRES

1 F222U000 U Localització de serveis existents amb mitjans manuals. Inclou el tall del paviment, demolició del paviment amb
mitjans mecànics i transport de runes a centre de gestió de residus autoritzat, i rebliment i piconantge de la cata
efectuada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 198,000 0,300 0,700 41,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,580

3 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col.locat a
fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 198,000 198,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

4 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 198,000 0,300 0,300 17,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,820

6 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 198,000 0,300 0,400 23,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,760

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Superfície Volum Esponjament
2 Excavacio de rases 41,580 1,100 45,738 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -23,76 1,100 -26,136 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,602

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 198,000 0,300 0,700 41,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,580

9 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 70cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FGZ00005 U Fonamentació per a columna i bàculs de fins a 10.0 m d'alçària, de 80x80x80 cm, inclosa excavació i rebliment
amb formigó HM-25/P/40/I, inclou espàrrecs de subjecció i muntatge de la columna

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 UZ 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Equipaments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 08  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 02  PUNTS DE LLUM I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 198,000 0,300 0,700 41,580 C#*D#*E#*F#
3 -Pujades a fanals 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,580

2 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 FHMCOFRE UT Caixa sertem de connexió amb porta de fusibles i fusibles 2x10A, estanca col.locada a l'interior de la columna
amb portella de registre. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FHGAU010 u Quadre general de comandament de la instal·lació d'enllumenat públic, armari de poliester premsat de
1250x1000x300 mm, de sis sortides, segons indicacions del plec de condicions, inclòs el basament de l'armari,
comptadors d'activa i reactiva, ICPM, rellotge astronòmic per a doble encesa tipus Secelux, C.G.P. de 160 A,
reductor de fluxe escorpio de 30 Kwa, contactors manuals, diferencials, interruptors i elements auxiliars,
totalment acabat, connexionat i provat, S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 en zona verda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FG00U010 PA Projecte elèctric, visat col·legial de projecte i direcció d'obra, legalització i inspecció de l'organisme competent
de la instal·lació d'enllumenat públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FHM11N24 u Subministre i col·locació de columna amb base i fust d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçada, tipus Ter de fdb, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FHM11N25 u Subministre i col·locació de columna amb base d'acer i fust d'acer galvanitzat, d111 m d'alçada, tipus Cilindrica
proyectores de fdb, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 Zona verda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FHN33541 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre templat, amb làmpada de 32leds i 60w de potencia, tipus
AVANT M de fdb, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FHN33C40 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de 96 leds i 200w de potencia, tipus
Milan XL de fdb, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Alçada Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 09  ARBRAT I ZONES VERDES
Titol 3 01  ARBRAT

1 FR2G8B31 U Excavacio de clot de plantacio d'1x1x1 m, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de terres dins l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 FR61246A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 FR47KG01 U Subministrament d'arbre tipus tilia tomentosa o a decidir per als serveis tècnics de l'Ajuntament, amb pa de terra
protegit amb malla metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud Amplada Superficie Unitats
2 Av. Valls d'Andorra 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 09  ARBRAT I ZONES VERDES
Titol 3 02  XARXA DE REG

1 G0000001 m2 Xarxa de reg per goteig de tota la zona, mitjançant t canonades de pressió de PEAD de diàmetres 32, 50 i 63
mm i de PN 6 atm. s'inclouen tots els mecanismes necessaris pel correcte funcionament així com els
programadors dels diferents circuits i les corresponents electrovàlvules. S'inclou la obertura de rases i el
soterrament de tota la xarxa tant canonades d'aigua com els cables elèctrics de senyal per als aspersors.
S'inclou la construcció de les arquetes per col.locar els programadors i el subministre de les corresponents
tapes.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superficie
2 Zona verda 750,000 750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 750,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 10  MOBILIARI URBÀ I PROTECCIONS
Titol 3 01  PROTECCIONS

1 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà d'acer inoxidable, brendoles amb pletina d'acer i malla deploye de 110 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T longitud
2 Zona Verda 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 10  MOBILIARI URBÀ I PROTECCIONS
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

1 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitug
2 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

2 FGZ00009 U Fonamentació per a senyals de 40x40x60 cm, inclosa excavació i rebliment amb formigó HM-25/P/40/I, inclou
espàrrecs de subjecció i muntatge de la balissa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GBB11125 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GBA1G110 m Partida alçada de pintat sobre paviment, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2126-PUM
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

1 GSEGISAL PA Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la memòria del
projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 0208 ut Presa de terra CGP o ADU amb una piqueta de 2 ml 14.6mm de diametre, 1 grapa i 4 ml de
RV 1x50mm2 0.6/l kv CU, subministrament i col.locacio en rasa existent.

47,83 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 0209 ut Connexió de cable de BT tipus RV de 3x1x240+1x150 mm2 de secció 0.6 / l KV Al amb
terminals, subministre i col.locació.

20,44 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

79,05 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-4 E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-5 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà d'acer inoxidable, brendoles amb pletina d'acer i malla deploye
de 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

90,64 €

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 ELEC27 ml Cable tipo RV de 3x1x240+1x150 mm2 de seccion 0.6/l kv Al, suministro y tendido en zanja. 12,19 €

(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-7 ELEC30 Ud Caja de distribucion urbanizaciones Ref. Cdi 400-400-100-100; 3 fusibles de BT tipo
NH2-400 A y 6 fusibles de BT cilindrico de 22x58 de 100 A, suministro y colocacion en nicho
existente. (No incluya la obra civil)

159,41 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i trasnport a
abocador autoritzat

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-9 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,31 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-10 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-12 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 F222PR12 M Prisma de telecomunicacions format per 2 tubs de tubs llisos de PVC per anar formigonats, 2
de DN 63 mm,  inclou protecció amb dau de formigó HM-20/P/10/I, de mides 45 x 22.3 cm

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-14 F222U000 U Localització de serveis existents amb mitjans manuals. Inclou el tall del paviment, demolició
del paviment amb mitjans mecànics i transport de runes a centre de gestió de residus
autoritzat, i rebliment i piconantge de la cata efectuada.

89,36 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-15 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-18 F2285H21 M3 Base d'assentament de sorra 26,67 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

6,37 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-20 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

19,19 €

(DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-21 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,03 €

(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-22 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 F31521H1 m3 Formigó per a protecció de canonades, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

58,05 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-24 F928101L m3 Subbase material seleccionat segons PG3, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM

12,19 €

(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-25 F931201L m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 26,56 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

61,04 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-27 F965A1D9 m Vorada especial peces de formigó, doble capa, tipus p2 de BREINCO, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 F9E11322 m2 Paviment de panot abuixardat negre 30x30 de 2,5 cm de gruix, classe 1a, preu mitjà, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

15,49 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 F9H13114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12, en capa de rodadura,
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
Marshall.

51,49 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-30 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECL-1, amb dotació 1 kg/m2 0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-32 F9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller

2,75 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 FD5J5254 U Caixa prefabricada per a embornal de fosa dúctil tipus delta sf570 de fdb o similar. inclou
reixa practicable i peça de sifó.

113,70 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-34 FDESCOM2 U Escomesa a finca totalment acabada i amb vàlvula angular de llautó ME 47 DN 1´´, amb
canonada de PEAD 10 atm i DN 1 '' connectada a canonada general mitjançant collarí, amb
trampilló de fosa d-160mm, segons especificacions de la companyia subministradora.
S'inclou el petit material i mitjans auxiliars i l'obra civil.

107,88 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, col.locat a fons de rasa.

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-37 FDK00008 UT Subministre i col.locació de perico de maó calar de formigó tipus PEUSA 3 de 170x170x90
amb tapa de formigó aramat de 170x170x15cm amb diàmtres del 8 cada 15cm. Inlcou solera
de formigó de 10cm i 3cm de sorra per sobre la tapa

490,50 €

(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-38 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

52,95 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 FDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal·lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

787,02 €

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-40 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

532,07 €

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-41 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal·lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15
cm de gruix

126,37 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-42 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 70cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació

33,01 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-43 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

40,04 €

(QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-44 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

42,69 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 FG00U010 PA Projecte elèctric, visat col·legial de projecte i direcció d'obra, legalització i inspecció de
l'organisme competent de la instal·lació d'enllumenat públic.

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

P-46 FG221I2K M Subministre i col.locacio de tub flexible corrugat de PEAD, llis interior, de 160 mm de
diametre nominal tipus 'asaflex' o similar, amb grau de resistencia al xoc 7 i muntat com a
canalitzacio soterrada, inclus corda interior de nylon per al tiratge del cable

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-47 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-49 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

13,60 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-51 FGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió
assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de
230/420 V entre fases en buit, frecuència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre,
per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador
de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu
d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

12.098,86 €

(DOTZE MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 FGZ00005 U Fonamentació per a columna i bàculs de fins a 10.0 m d'alçària, de 80x80x80 cm, inclosa
excavació i rebliment amb formigó HM-25/P/40/I, inclou espàrrecs de subjecció i muntatge de
la columna

99,25 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-53 FGZ00009 U Fonamentació per a senyals de 40x40x60 cm, inclosa excavació i rebliment amb formigó
HM-25/P/40/I, inclou espàrrecs de subjecció i muntatge de la balissa.

42,95 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 FHGAU010 u Quadre general de comandament de la instal·lació d'enllumenat públic, armari de poliester
premsat de 1250x1000x300 mm, de sis sortides, segons indicacions del plec de condicions,
inclòs el basament de l'armari, comptadors d'activa i reactiva, ICPM, rellotge astronòmic per a
doble encesa tipus Secelux, C.G.P. de 160 A, reductor de fluxe escorpio de 30 Kwa,
contactors manuals, diferencials, interruptors i elements auxiliars, totalment acabat,
connexionat i provat, S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge.

1.903,08 €

(MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-55 FHM11N24 u Subministre i col·locació de columna amb base i fust d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçada,
tipus Ter de fdb, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

299,78 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 FHM11N25 u Subministre i col·locació de columna amb base d'acer i fust d'acer galvanitzat, d111 m
d'alçada, tipus Cilindrica proyectores de fdb, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1.029,14 €

(MIL VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-57 FHMCOFRE UT Caixa sertem de connexió amb porta de fusibles i fusibles 2x10A, estanca col.locada a
l'interior de la columna amb portella de registre. Totalment instal·lat.

13,91 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 FHN33541 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre templat, amb làmpada de 32leds i 60w de
potencia, tipus AVANT M de fdb, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

235,90 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-59 FHN33C40 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de 96 leds i 200w
de potencia, tipus Milan XL de fdb, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

178,15 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-60 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, sèrie 78/7610 de AVK, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

230,34 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa, marca Tallers Llobregat, diametre nominal
100mm, PN 16, amb dues sortides de 70 mm (racor Barcelona), inclou connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

922,86 €

(NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-62 FR2G8B31 U Excavacio de clot de plantacio d'1x1x1 m, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de
terres dins l'obra.

10,69 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 FR47KG01 U Subministrament d'arbre tipus tilia tomentosa o a decidir per als serveis tècnics de
l'Ajuntament, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica.

65,10 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-64 FR61246A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

49,12 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-65 G0000001 m2 Xarxa de reg per goteig de tota la zona, mitjançant t canonades de pressió de PEAD de
diàmetres 32, 50 i 63 mm i de PN 6 atm. s'inclouen tots els mecanismes necessaris pel
correcte funcionament així com els programadors dels diferents circuits i les corresponents
electrovàlvules. S'inclou la obertura de rases i el soterrament de tota la xarxa tant canonades
d'aigua com els cables elèctrics de senyal per als aspersors. S'inclou la construcció de les
arquetes per col.locar els programadors i el subministre de les corresponents tapes.

8,00 €

(VUIT EUROS)

P-66 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-67 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Inclou transport dins de l'obra per la seva reutilització en zones verdes.

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 G222ZT99 U Pedestal per armari de distribució. 245,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

P-69 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-70 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-71 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-72 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-73 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

88,72 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-74 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composicio S-20, per a capa de base, amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
Marshall

48,77 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-75 GBA1G110 m Partida alçada de pintat sobre paviment, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-76 GBB11125 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

70,61 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-77 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

59,00 €

(CINQUANTA-NOU EUROS)

P-78 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

33,92 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-79 GD5H81GA m Canal i reixa de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets
de 150 mm de gruix

97,40 €

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-80 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

16,71 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-81 GD7JG425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

34,50 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-82 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

50,06 €

(CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-83 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

67,18 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-84 GDB2969K u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta
1,35x1,35 m per a tub de diàmetre 90 cm

72,79 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-85 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

110,85 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-86 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
120X70X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

132,43 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-87 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tipus Cosmos de
Cofunco, o similar.

79,16 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-88 GDE60001 u SSeparador d'hidrocarburs prefabricat TIPUS AquaBHDCE65/05 per un cabal punta de 325
l/s i de 12.360 L de volum total, cilíndric de 190 cm de diàmetre i 550 cm de llargada, de
SIMOP o similar .Subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador,
decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) i sense bypass. Caixa amb alarma IP65 i
sonda d'hidrocarburs. Inclou subministrament i col·locació de tots els materials i treballs
necessaris per a la seva completa col·locació i connexió a la xarxa de pluvials. Tot inclòs,
inclús elements de fiaxció per a evitar la flotació del tanc, les arqutes d'entrada i sortida,
estolador de l'arqueta d'entrada, dos ventilacions superiors protegides i completament
acabat, provat i posat en servei.

3.505,59 €

(TRES MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-89 GFAD3125 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa

57,36 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-90 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

6,24 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-91 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-92 GN1216A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

95,68 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-93 GN12F424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, tipus combi T, sèrie 18/40 de AVK, de diàmetre
nomimal 150 mm, i diàmetre nominal de vàlvula 100mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada

527,72 €

(CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-94 GSEGISAL PA Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la
memòria del  projecte

2.208,01 €

(DOS MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-95 L0101 ml Cable tipus RHZI de 3x1x240 mm2. de secció 18/30 kv AL, subministrament i estesa tubular 27,24 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-96 L0102 ut Joc de tres linies terminals interiors endollables apantallades tipus MT400-TB per cable de
1x240 mm2 de 18/30 kv AL sec, subministrament i col.locació en cel.les de linea SF6.

408,22 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-97 PA0301 PA Partida alçda de construcció de dipòsit de formigó armat de 120m³. Inclou tots els elemennts i
connexions per a un correcte fucionament

6.500,00 €

(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-98 PA0303 Ut Estació depuradora model BIOMIN-2.0-20 construida amb HDPE, soplante integrada 2.708,42 €

(DOS MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-99 PA0304 Ut Subministrament elèctric de baixa tensió. Inclou totes les obres necessaries per al correcte
funcionament

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-100 PCMT1001 UD Piqueta d'acer-coure de 2 m x 14.6mm2/d segons normes companyia. inclou clavat i grapat. 30,10 €

(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-101 PCMT1002 ML Cable te terra aïllat tipus RV de 1x50 mm2 de secció 0.6/1 KV cu. 6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-102 PCMT1003 ML Cable de terra nu tipus Cu-nu de secció 1x50 mm2. subministre i col.locació en rasa. 4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 0208 ut Presa de terra CGP o ADU amb una piqueta de 2 ml 14.6mm de diametre, 1 grapa i 4 ml de
RV 1x50mm2 0.6/l kv CU, subministrament i col.locacio en rasa existent.

47,83 €

Sense descomposició 47,83000 €

P-2 0209 ut Connexió de cable de BT tipus RV de 3x1x240+1x150 mm2 de secció 0.6 / l KV Al amb
terminals, subministre i col.locació.

20,44 €

Sense descomposició 20,44000 €

P-3 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

79,05 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,25000 €

Altres conceptes 10,80000 €

P-4 E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

3,40 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01880 €

Altres conceptes 3,38120 €

P-5 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà d'acer inoxidable, brendoles amb pletina d'acer i malla deploye
de 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

90,64 €

BB121JA0 m Barana d'acer, tipus Ajuntament de La Seu d'Urgell, amb passamà d'acer inoxidable,
brendoles amb pletina d'acer i malla deploye de 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

80,00000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,64000 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-6 ELEC27 ml Cable tipo RV de 3x1x240+1x150 mm2 de seccion 0.6/l kv Al, suministro y tendido en zanja. 12,19 €

Sense descomposició 12,19000 €

P-7 ELEC30 Ud Caja de distribucion urbanizaciones Ref. Cdi 400-400-100-100; 3 fusibles de BT tipo
NH2-400 A y 6 fusibles de BT cilindrico de 22x58 de 100 A, suministro y colocacion en nicho
existente. (No incluya la obra civil)

159,41 €

Sense descomposició 159,41000 €

P-8 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i trasnport a
abocador autoritzat

2,07 €

Altres conceptes 2,07000 €

P-9 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,31 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-10 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

1,94 €

Altres conceptes 1,94000 €

P-11 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

3,08 €

Altres conceptes 3,08000 €

P-12 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

6,85 €

Altres conceptes 6,85000 €

P-13 F222PR12 M Prisma de telecomunicacions format per 2 tubs de tubs llisos de PVC per anar formigonats, 2
de DN 63 mm,  inclou protecció amb dau de formigó HM-20/P/10/I, de mides 45 x 22.3 cm

9,97 €
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BFA1U106 m Tub de PVC, DN 63 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

2,40000 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-25/P/40/I 6,51950 €

Altres conceptes 1,05050 €

P-14 F222U000 U Localització de serveis existents amb mitjans manuals. Inclou el tall del paviment, demolició
del paviment amb mitjans mecànics i transport de runes a centre de gestió de residus
autoritzat, i rebliment i piconantge de la cata efectuada.

89,36 €

Altres conceptes 89,36000 €

P-15 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

0,74 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-16 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 0,73 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-17 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 0,80 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-18 F2285H21 M3 Base d'assentament de sorra 26,67 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,22850 €

Altres conceptes 6,44150 €

P-19 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

6,37 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-20 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

19,19 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

Altres conceptes 0,37600 €

P-21 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,03 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-22 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2,64 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-23 F31521H1 m3 Formigó per a protecció de canonades, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

58,05 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,00000 €

Altres conceptes 3,05000 €

P-24 F928101L m3 Subbase material seleccionat segons PG3, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM

12,19 €

B0111000 m3 Aigua 0,04950 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,32700 €

Altres conceptes 1,81350 €

P-25 F931201L m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 26,56 €

B0111000 m3 Aigua 0,04950 €



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,58500 €

Altres conceptes 5,92550 €

P-26 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

61,04 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,50000 €

Altres conceptes 8,54000 €

P-27 F965A1D9 m Vorada especial peces de formigó, doble capa, tipus p2 de BREINCO, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

11,77 €

B965A1D1 Ml Voara especial de peces de formigó tipus p2 de BREINCO, de 100x8x20cm 3,54900 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06090 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,63000 €

Altres conceptes 4,53010 €

P-28 F9E11322 m2 Paviment de panot abuixardat negre 30x30 de 2,5 cm de gruix, classe 1a, preu mitjà, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

15,49 €

B9E11301 m2 Paviment de panot abuixardat negre 30x30 de 2,5 cm de gruix, classe 1a, preu mitjà, 4,51860 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28226 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,77273 €

B0111000 m3 Aigua 0,00099 €

Altres conceptes 9,91542 €

P-29 F9H13114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12, en capa de rodadura,
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
Marshall.

51,49 €

B9H1K210 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

46,00000 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-30 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECL-1, amb dotació 1 kg/m2 0,43 €

B0552B00 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,33000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-31 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,21 €

B0552420 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,20000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-32 F9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller

2,75 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01730 €

Altres conceptes 2,73270 €

P-33 FD5J5254 U Caixa prefabricada per a embornal de fosa dúctil tipus delta sf570 de fdb o similar. inclou
reixa practicable i peça de sifó.

113,70 €

BDB00012 U CAIXA PREFABRICADA PER A EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL TIPUS DELTA SF570 DE
FDB O SIMILAR. INCLOU REIXA PRACTICABLE I PEÇA DE SIFÓ.

99,00000 €

Altres conceptes 14,70000 €
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P-34 FDESCOM2 U Escomesa a finca totalment acabada i amb vàlvula angular de llautó ME 47 DN 1´´, amb
canonada de PEAD 10 atm i DN 1 '' connectada a canonada general mitjançant collarí, amb
trampilló de fosa d-160mm, segons especificacions de la companyia subministradora.
S'inclou el petit material i mitjans auxiliars i l'obra civil.

107,88 €

BN12F006 u Trampilló de fosa gris  de 160mm de diàmetre, sèrie 80 d'AVK. 40,40000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per
a connectar a pressió

2,81200 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000 €

BFBVALVULA UT VALVULA DE TANCAMENT D'ESCOMESA 9,00000 €

BFB26300 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90

1,76000 €

Altres conceptes 53,78800 €

P-35 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, col.locat a fons de rasa.

1,73 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,44900 €

Altres conceptes 0,28100 €

P-36 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,16 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

Altres conceptes 0,04780 €

P-37 FDK00008 UT Subministre i col.locació de perico de maó calar de formigó tipus PEUSA 3 de 170x170x90
amb tapa de formigó aramat de 170x170x15cm amb diàmtres del 8 cada 15cm. Inlcou solera
de formigó de 10cm i 3cm de sorra per sobre la tapa

490,50 €

Sense descomposició 490,50000 €

P-38 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

52,95 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,47328 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,05949 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,32924 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

32,45000 €

Altres conceptes 15,63799 €

P-39 FDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal·lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

787,02 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,50000 €

BDK2U010 u Pericó de registre amb tapes, tipus DF II, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions
de telefonia

748,67000 €

Altres conceptes 24,85000 €

P-40 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

532,07 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,40000 €
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BDK2U030 u Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions
de telefonia

502,85000 €

Altres conceptes 20,82000 €

P-41 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal·lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15
cm de gruix

126,37 €

BDK2U050 u Pericó de registre amb tapes, tipus MF, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia

105,83000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,80000 €

Altres conceptes 17,74000 €

P-42 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 70cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació

33,01 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,70000 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

17,14000 €

Altres conceptes 13,17000 €

P-43 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

40,04 €

BDKZ3150 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 415X415X45 MM
TIPUS HIDRAULICA C250 TH34 DE FUNDICIÓ BENITO O SIMILAR

30,00000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,09110 €

Altres conceptes 9,94890 €

P-44 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

42,69 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 29,76000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,13665 €

Altres conceptes 12,79335 €

P-45 FG00U010 PA Projecte elèctric, visat col·legial de projecte i direcció d'obra, legalització i inspecció de
l'organisme competent de la instal·lació d'enllumenat públic.

900,00 €

BG00U000 PA Projecte elèctric, visat col·legial de projecte i direcció d'obra, legalització i inspecció de
l'organisme competent de la instal·lació d'enllumenat públic.

900,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 FG221I2K M Subministre i col.locacio de tub flexible corrugat de PEAD, llis interior, de 160 mm de
diametre nominal tipus 'asaflex' o similar, amb grau de resistencia al xoc 7 i muntat com a
canalitzacio soterrada, inclus corda interior de nylon per al tiratge del cable

3,10 €

BG221I20 M Tub flexible corrugat de PEAD, llis interior, de 160 mm de diametre nominal tipus 'asaflex' o
similar, amb grau de resistencia al xoc 7 i muntat com a canalitzacio soterrada, inclus corda
interior de nylon per al tiratge del cable

2,34000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-47 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

0,89 €

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,85680 €
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Altres conceptes 0,03320 €

P-48 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,25 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,07020 €

Altres conceptes 1,17980 €

P-49 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 3,46 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,13220 €

Altres conceptes 2,02780 €

P-50 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

13,60 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,45000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

9,50000 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-51 FGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió
assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de
230/420 V entre fases en buit, frecuència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre,
per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador
de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu
d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

12.098,86 €

BGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió
assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de
230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre,
per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador
de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu
d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei

11.882,00000 €

Altres conceptes 216,86000 €

P-52 FGZ00005 U Fonamentació per a columna i bàculs de fins a 10.0 m d'alçària, de 80x80x80 cm, inclosa
excavació i rebliment amb formigó HM-25/P/40/I, inclou espàrrecs de subjecció i muntatge de
la columna

99,25 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-25/P/40/I 55,25000 €

B0604201 u Ancoratge de col.lumes formats per 4 perns d'acer galvanitzat de diametre 24mm, i una
longitud entre 500 i 700mm

30,00000 €

Altres conceptes 14,00000 €

P-53 FGZ00009 U Fonamentació per a senyals de 40x40x60 cm, inclosa excavació i rebliment amb formigó
HM-25/P/40/I, inclou espàrrecs de subjecció i muntatge de la balissa.

42,95 €

B0604210 M3 FORMIGO HM-25/P/40/I 33,15000 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-54 FHGAU010 u Quadre general de comandament de la instal·lació d'enllumenat públic, armari de poliester
premsat de 1250x1000x300 mm, de sis sortides, segons indicacions del plec de condicions,
inclòs el basament de l'armari, comptadors d'activa i reactiva, ICPM, rellotge astronòmic per a
doble encesa tipus Secelux, C.G.P. de 160 A, reductor de fluxe escorpio de 30 Kwa,
contactors manuals, diferencials, interruptors i elements auxiliars, totalment acabat,
connexionat i provat, S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar

1.903,08 €
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necessari de connexió i muntatge.

BHGAU010 u Quadre general de comandament de la instal·lació d'enllumenat públic, armari de poliester
premsat de 1250x1000x300 mm, de sis sortides, segons indicacions del plec de condicions,
inclòs el basament de l'armari, comptadors d'activa i reactiva, ICPM, rellotge astronòmic per a
doble encesa tipus Secelux, C.G.P. de 160 A, reductor de fluxe escorpio de 30 Kwa,
contactors manuals, diferencials, interruptors i elements auxiliars.

1.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

Altres conceptes 324,65000 €

P-55 FHM11N24 u Subministre i col·locació de columna amb base i fust d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçada,
tipus Ter de fdb, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

299,78 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 34,20000 €

BHM11N24 u Columna amb base i fust d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçada, tipus Ter de fdb, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

211,20000 €

Altres conceptes 54,38000 €

P-56 FHM11N25 u Subministre i col·locació de columna amb base d'acer i fust d'acer galvanitzat, d111 m
d'alçada, tipus Cilindrica proyectores de fdb, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1.029,14 €

BHM11N24 u Columna amb base i fust d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçada, tipus Ter de fdb, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

211,20000 €

BHM11N30 u Columna amb base d'acer i fust d'acer galvanitzat, d111 m d'alçada, tipus Cilindrica
proyectores de fdb, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

763,80000 €

Altres conceptes 54,14000 €

P-57 FHMCOFRE UT Caixa sertem de connexió amb porta de fusibles i fusibles 2x10A, estanca col.locada a
l'interior de la columna amb portella de registre. Totalment instal·lat.

13,91 €

Sense descomposició 13,91000 €

P-58 FHN33541 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre templat, amb làmpada de 32leds i 60w de
potencia, tipus AVANT M de fdb, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

235,90 €

BHN33540 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 70 W, tipus Vialia Evo de fdb, tancada, amb allotjament per a equip.

225,60000 €

Altres conceptes 10,30000 €

P-59 FHN33C40 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de 96 leds i 200w
de potencia, tipus Milan XL de fdb, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

178,15 €

BHN33C40 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 100 W, tipus Circular de fdb, tancada, amb allotjament per a equip

168,00000 €

Altres conceptes 10,15000 €

P-60 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, sèrie 78/7610 de AVK, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

230,34 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, sèrie 78/7610 de AVK, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

177,50000 €

Altres conceptes 22,84000 €

P-61 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa, marca Tallers Llobregat, diametre nominal
100mm, PN 16, amb dues sortides de 70 mm (racor Barcelona), inclou connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

922,86 €
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BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa, marca Tallers Llobregat, diametre nominal
100mm, PN 16, amb dues sortides de 70 mm (racor Barcelona)

833,00000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,55000 €

Altres conceptes 88,31000 €

P-62 FR2G8B31 U Excavacio de clot de plantacio d'1x1x1 m, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de
terres dins l'obra.

10,69 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-63 FR47KG01 U Subministrament d'arbre tipus tilia tomentosa o a decidir per als serveis tècnics de
l'Ajuntament, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica.

65,10 €

Altres conceptes 65,10000 €

P-64 FR61246A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

49,12 €

B0111000 m3 Aigua 0,22810 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

39,34700 €

Altres conceptes 9,54490 €

P-65 G0000001 m2 Xarxa de reg per goteig de tota la zona, mitjançant t canonades de pressió de PEAD de
diàmetres 32, 50 i 63 mm i de PN 6 atm. s'inclouen tots els mecanismes necessaris pel
correcte funcionament així com els programadors dels diferents circuits i les corresponents
electrovàlvules. S'inclou la obertura de rases i el soterrament de tota la xarxa tant canonades
d'aigua com els cables elèctrics de senyal per als aspersors. S'inclou la construcció de les
arquetes per col.locar els programadors i el subministre de les corresponents tapes.

8,00 €

Sense descomposició 8,00000 €

P-66 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

1,92 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-67 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Inclou transport dins de l'obra per la seva reutilització en zones verdes.

1,65 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-68 G222ZT99 U Pedestal per armari de distribució. 245,00 €

Sense descomposició 245,00000 €

P-69 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,08 €

B0111000 m3 Aigua 0,04950 €

Altres conceptes 3,03050 €

P-70 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

1,13 €

Altres conceptes 1,13000 €

P-71 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,02 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,01960 €
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Altres conceptes 0,00040 €

P-72 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

5,58 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

5,08200 €

Altres conceptes 0,49800 €

P-73 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

88,72 €

B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb,
a/c= 0.50, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

74,27700 €

Altres conceptes 14,44300 €

P-74 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composicio S-20, per a capa de base, amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
Marshall

48,77 €

B9H12110 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO S-20 AMB GRANULAT GRANITIC I
BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

45,00000 €

Altres conceptes 3,77000 €

P-75 GBA1G110 m Partida alçada de pintat sobre paviment, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-76 GBB11125 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

70,61 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 59,90000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-77 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

59,00 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-78 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

33,92 €

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

31,93000 €

Altres conceptes 1,99000 €

P-79 GD5H81GA m Canal i reixa de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets
de 150 mm de gruix

97,40 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,25000 €

BD5H81GA m Canal de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

76,72350 €

Altres conceptes 12,42650 €

P-80 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

16,71 €
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BD7JE400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

10,54680 €

Altres conceptes 6,16320 €

P-81 GD7JG425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

34,50 €

BD7JG400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

20,80800 €

Altres conceptes 13,69200 €

P-82 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

50,06 €

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

36,09780 €

Altres conceptes 13,96220 €

P-83 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

67,18 €

BD7JK400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

46,30800 €

Altres conceptes 20,87200 €

P-84 GDB2969K u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta
1,35x1,35 m per a tub de diàmetre 90 cm

72,79 €

B064E32C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

56,67689 €

Altres conceptes 16,11311 €

P-85 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

110,85 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada
amb escala d'acer galvanitzat

84,95550 €

Altres conceptes 25,89450 €

P-86 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
120X70X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

132,43 €

BDD1U190 u Con de formigó prefabricat de 120X70X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta
de goma

101,52000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 7,50000 €

Altres conceptes 23,41000 €

P-87 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tipus Cosmos de
Cofunco, o similar.

79,16 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

67,14000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,03530 €

Altres conceptes 10,98470 €

P-88 GDE60001 u SSeparador d'hidrocarburs prefabricat TIPUS AquaBHDCE65/05 per un cabal punta de 325
l/s i de 12.360 L de volum total, cilíndric de 190 cm de diàmetre i 550 cm de llargada, de
SIMOP o similar .Subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador,

3.505,59 €
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decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) i sense bypass. Caixa amb alarma IP65 i
sonda d'hidrocarburs. Inclou subministrament i col·locació de tots els materials i treballs
necessaris per a la seva completa col·locació i connexió a la xarxa de pluvials. Tot inclòs,
inclús elements de fiaxció per a evitar la flotació del tanc, les arqutes d'entrada i sortida,
estolador de l'arqueta d'entrada, dos ventilacions superiors protegides i completament
acabat, provat i posat en servei.

BDE60002 u Separador d'hidrocarburs prefabricat TIPUS AquaBHDCE65/05 per un cabal punta de 325 l/s
i de 12.360 L de volum total.Subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs, amb
obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) sense bypass. Sonda
d'hidrocarburs i caixa amb alarma IP65. Inclou desarenador i tots els accessoris necessaris.
Transportat a peu d'obra.

3.170,00000 €

Altres conceptes 335,59000 €

P-89 GFAD3125 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa

57,36 €

BFAD3120 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions
elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat

47,12000 €

Altres conceptes 10,24000 €

P-90 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

6,24 €

BFB19620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

2,61120 €

Altres conceptes 3,62880 €

P-91 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

8,98 €

BFB1C620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

4,53900 €

Altres conceptes 4,44100 €

P-92 GN1216A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

95,68 €

BN1216A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

75,66000 €

Altres conceptes 20,02000 €

P-93 GN12F424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, tipus combi T, sèrie 18/40 de AVK, de diàmetre
nomimal 150 mm, i diàmetre nominal de vàlvula 100mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada

527,72 €

BN12F420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, tipus combi T, sèrie 18/40 de AVK, de diàmetre
nomimal 150 mm, i diàmetre nominal de vàlvula 100mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

448,00000 €

Altres conceptes 79,72000 €

P-94 GSEGISAL PA Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la
memòria del  projecte

2.208,01 €

Sense descomposició 2.208,01000 €

P-95 L0101 ml Cable tipus RHZI de 3x1x240 mm2. de secció 18/30 kv AL, subministrament i estesa tubular 27,24 €

Sense descomposició 27,24000 €

P-96 L0102 ut Joc de tres linies terminals interiors endollables apantallades tipus MT400-TB per cable de
1x240 mm2 de 18/30 kv AL sec, subministrament i col.locació en cel.les de linea SF6.

408,22 €



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

Sense descomposició 408,22000 €

P-97 PA0301 PA Partida alçda de construcció de dipòsit de formigó armat de 120m³. Inclou tots els elemennts i
connexions per a un correcte fucionament

6.500,00 €

Sense descomposició 6.500,00000 €

P-98 PA0303 Ut Estació depuradora model BIOMIN-2.0-20 construida amb HDPE, soplante integrada 2.708,42 €

Sense descomposició 2.708,42000 €

P-99 PA0304 Ut Subministrament elèctric de baixa tensió. Inclou totes les obres necessaries per al correcte
funcionament

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-100 PCMT1001 UD Piqueta d'acer-coure de 2 m x 14.6mm2/d segons normes companyia. inclou clavat i grapat. 30,10 €

Sense descomposició 30,10000 €

P-101 PCMT1002 ML Cable te terra aïllat tipus RV de 1x50 mm2 de secció 0.6/1 KV cu. 6,27 €

Sense descomposició 6,27000 €

P-102 PCMT1003 ML Cable de terra nu tipus Cu-nu de secció 1x50 mm2. subministre i col.locació en rasa. 4,44 €

Sense descomposició 4,44000 €
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Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 01 ENDERROC D'ELEMETS DE VIALITAT

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 66)

1,92 29,370 56,39

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega sobre camió i trasnport a abocador autoritzat (P - 8)

2,07 44,740 92,61

3 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 22)

2,64 5,369 14,17

4 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 71)

10,02 5,369 53,80

TOTAL Titol 3 01.01.01 216,97

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P - 9) 0,31 1.625,000 503,75

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport dins de l'obra per la
seva reutilització en zones verdes. (P - 67)

1,65 2.843,000 4.690,95

3 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 16) 0,73 1.584,000 1.156,32

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 17)

0,80 1.398,000 1.118,40

5 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 10)

1,94 1.187,450 2.303,65

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 21)

1,03 247,580 255,01

7 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 22)

2,64 5.482,257 14.473,16

TOTAL Titol 3 01.01.02 24.501,24

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 01 BASES I SUBBASES

1 F928101L m3 Subbase material seleccionat segons PG3, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM (P - 24)

12,19 472,500 5.759,78

2 F931201L m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM (P - 25)

26,56 420,000 11.155,20

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.01 16.914,98

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 02 CALÇADA

1 G9H12114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composicio S-20, per a
capa de base, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall (P - 74)

48,77 155,612 7.589,20

2 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 31)

0,21 1.080,400 226,88

3 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECL-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,43 1.080,400 464,57

4 F9H13114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12,
en capa de rodadura, amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall. (P - 29)

51,49 103,718 5.340,44

TOTAL Titol 3 01.02.02 13.621,09

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

Titol 3 03 VORERES

1 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 26)

61,04 59,250 3.616,62

2 F9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 32)

2,75 59,250 162,94

3 F9E11322 m2 Paviment de panot abuixardat negre 30x30 de 2,5 cm de gruix, classe
1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 28)

15,49 395,000 6.118,55

4 F965A1D9 m Vorada especial peces de formigó, doble capa, tipus p2 de BREINCO,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5  (P - 27)

11,77 150,000 1.765,50

TOTAL Titol 3 01.02.03 11.663,61

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES RESIDUALS

Titol 3 01 RASES I CANONADES

1 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 12)

6,85 38,025 260,47

2 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica
del material excavat (P - 11)

3,08 504,450 1.553,71

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)

0,74 209,700 155,18

EUR



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

PRESSUPOST Pàg.: 3

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 20)

19,19 85,015 1.631,44

5 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 19)

6,37 119,630 762,04

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 21)

1,03 503,206 518,30

7 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

16,71 144,000 2.406,24

8 GFAD3125 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa (P - 89)

57,36 3,000 172,08

TOTAL Titol 3 01.03.01 7.459,46

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES RESIDUALS

Titol 3 02 POUS

1 GDB2969K u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de
gruix mínim i de planta 1,35x1,35 m per a tub de diàmetre 90 cm (P -
84)

72,79 7,000 509,53

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 85)

110,85 17,500 1.939,88

3 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 120X70X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 l (P - 86)

132,43 7,000 927,01

4 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tipus Cosmos de Cofunco, o
similar. (P - 87)

79,16 7,000 554,12

TOTAL Titol 3 01.03.02 3.930,54

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES RESIDUALS

Titol 3 03 ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGUES RESIDUALS

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport dins de l'obra per la
seva reutilització en zones verdes. (P - 67)

1,65 45,000 74,25

2 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 69)

3,08 22,500 69,30

3 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 70)

1,13 49,500 55,94

4 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 72)

5,58 15,000 83,70

EUR
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5 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 73)

88,72 2,250 199,62

6 PA0303 Ut Estació depuradora model BIOMIN-2.0-20 construida amb HDPE,
soplante integrada (P - 98)

2.708,42 1,000 2.708,42

7 PA0304 Ut Subministrament elèctric de baixa tensió. Inclou totes les obres
necessaries per al correcte funcionament (P - 99)

450,00 1,000 450,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 3.641,23

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 04 XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES PLUVIALS

Titol 3 01 RASES I CANONADES

1 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 12)

6,85 77,400 530,19

2 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica
del material excavat (P - 11)

3,08 890,700 2.743,36

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)

0,74 382,200 282,83

4 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 19)

6,37 267,540 1.704,23

5 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 21)

1,03 731,500 753,45

6 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

16,71 74,000 1.236,54

7 GD7JG425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 81)

34,50 45,000 1.552,50

8 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 82)

50,06 67,000 3.354,02

9 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 355 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 83)

67,18 45,000 3.023,10

10 F31521H1 m3 Formigó per a protecció de canonades, HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
23)

58,05 1,800 104,49

11 GFAD3125 u Maniguet de connexió de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa (P - 89)

57,36 3,000 172,08

TOTAL Titol 3 01.04.01 15.456,79

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 04 XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES PLUVIALS

Titol 3 02 POUS I REIXES

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

1 GDB2969K u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de
gruix mínim i de planta 1,35x1,35 m per a tub de diàmetre 90 cm (P -
84)

72,79 14,000 1.019,06

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 85)

110,85 40,600 4.500,51

3 GDD1U190 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 120X70X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 l (P - 86)

132,43 14,000 1.854,02

4 GDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Tipus Cosmos de Cofunco, o
similar. (P - 87)

79,16 14,000 1.108,24

5 FD5J5254 U Caixa prefabricada per a embornal de fosa dúctil tipus delta sf570 de
fdb o similar. inclou reixa practicable i peça de sifó. (P - 33)

113,70 12,000 1.364,40

6 GD5H81GA m Canal i reixa de fundició, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix (P - 79)

97,40 11,250 1.095,75

TOTAL Titol 3 01.04.02 10.941,98

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 04 XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES PLUVIALS

Titol 3 03 SEPARADOR HIDROCARBURS

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport dins de l'obra per la
seva reutilització en zones verdes. (P - 67)

1,65 60,000 99,00

2 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 70)

1,13 66,000 74,58

3 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 72)

5,58 20,000 111,60

4 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 73)

88,72 3,000 266,16

5 GDE60001 u SSeparador d'hidrocarburs prefabricat TIPUS AquaBHDCE65/05 per
un cabal punta de 325 l/s i de 12.360 L de volum total, cilíndric de 190
cm de diàmetre i 550 cm de llargada, de SIMOP o similar
.Subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs amb
obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) i sense
bypass. Caixa amb alarma IP65 i sonda d'hidrocarburs. Inclou
subministrament i col·locació de tots els materials i treballs necessaris
per a la seva completa col·locació i connexió a la xarxa de pluvials. Tot
inclòs, inclús elements de fiaxció per a evitar la flotació del tanc, les
arqutes d'entrada i sortida, estolador de l'arqueta d'entrada, dos
ventilacions superiors protegides i completament acabat, provat i posat
en servei.
(P - 88)

3.505,59 1,000 3.505,59

TOTAL Titol 3 01.04.03 4.056,93

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

EUR
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Capítol 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

Titol 3 01 RASES I CANONADES

1 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica
del material excavat (P - 11)

3,08 84,400 259,95

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)

0,74 84,400 62,46

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 20)

19,19 25,320 485,89

4 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 19)

6,37 64,800 412,78

5 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 21)

1,03 21,560 22,21

6 GFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa (P - 91)

8,98 90,000 808,20

7 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa (P - 90)

6,24 163,000 1.017,12

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 36)

0,16 226,500 36,24

TOTAL Titol 3 01.05.01 3.104,85

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

Titol 3 02 PERICONS, VALVULERIA I  HIDRANTS

1 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 38)

52,95 3,000 158,85

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 44)

42,69 3,000 128,07

3 GN12F424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, tipus combi T, sèrie 18/40 de
AVK, de diàmetre nomimal 150 mm, i diàmetre nominal de vàlvula
100mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 93)

527,72 1,000 527,72

4 GN1216A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 92)

95,68 4,000 382,72

5 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, sèrie 78/7610 de AVK, brida d'entrada
de DN 40 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada (P - 60)

230,34 2,000 460,68

6 FM213328 u Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa, marca Tallers
Llobregat, diametre nominal 100mm, PN 16, amb dues sortides de 70
mm (racor Barcelona), inclou connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 61)

922,86 3,000 2.768,58

EUR
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7 FDESCOM2 U Escomesa a finca totalment acabada i amb vàlvula angular de llautó
ME 47 DN 1´´, amb canonada de PEAD 10 atm i DN 1 '' connectada a
canonada general mitjançant collarí, amb trampilló de fosa d-160mm,
segons especificacions de la companyia subministradora. S'inclou el
petit material i mitjans auxiliars i l'obra civil. (P - 34)

107,88 2,000 215,76

TOTAL Titol 3 01.05.02 4.642,38

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

Titol 3 03 DIPOSIT AIGUA

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport dins de l'obra per la
seva reutilització en zones verdes. (P - 67)

1,65 150,000 247,50

2 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 69)

3,08 12,500 38,50

3 PA0301 PA Partida alçda de construcció de dipòsit de formigó armat de 120m³.
Inclou tots els elemennts i connexions per a un correcte fucionament
(P - 97)

6.500,00 1,000 6.500,00

4 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km (P - 70)

1,13 165,000 186,45

TOTAL Titol 3 01.05.03 6.972,45

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 06 XARXA DE TELEFONIA

Titol 3 01 XARXA DE DISTRIBUCIÓ. OBRA CIVIL

1 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica
del material excavat (P - 11)

3,08 99,000 304,92

2 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 12)

6,85 5,000 34,25

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)

0,74 90,000 66,60

4 F222PR12 M Prisma de telecomunicacions format per 2 tubs de tubs llisos de PVC
per anar formigonats, 2 de DN 63 mm, inclou protecció amb dau de
formigó HM-20/P/10/I, de mides 45 x 22.3 cm (P - 13)

9,97 200,000 1.994,00

5 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 19)

6,37 54,000 343,98

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 21)

1,03 55,000 56,65

TOTAL Titol 3 01.06.01 2.800,40

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 06 XARXA DE TELEFONIA

Titol 3 02 PERICONS

EUR
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1 FDK2U011 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a
instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P
- 39)

787,02 2,000 1.574,04

2 FDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a
instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P
- 40)

532,07 4,000 2.128,28

3 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a
instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix (P
- 41)

126,37 2,000 252,74

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 44)

42,69 8,000 341,52

5 G222ZT99 U Pedestal per armari de distribució. (P - 68) 245,00 2,000 490,00

TOTAL Titol 3 01.06.02 4.786,58

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 07 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ

Titol 3 01 XARXA DE DISTRIBUCIÓ. OBRA CIVIL

1 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica
del material excavat (P - 11)

3,08 112,750 347,27

2 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat (P - 12)

6,85 15,092 103,38

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 15)

0,74 102,500 75,85

4 FG221I2K M Subministre i col.locacio de tub flexible corrugat de PEAD, llis interior,
de 160 mm de diametre nominal tipus 'asaflex' o similar, amb grau de
resistencia al xoc 7 i muntat com a canalitzacio soterrada, inclus corda
interior de nylon per al tiratge del cable  (P - 46)

3,10 410,000 1.271,00

5 F31521H1 m3 Formigó per a protecció de canonades, HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P -
23)

58,05 51,250 2.975,06

6 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 19)

6,37 41,000 261,17

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 21)

1,03 95,447 98,31

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 36)

0,16 112,750 18,04

9 FDK00008 UT Subministre i col.locació de perico de maó calar de formigó tipus
PEUSA 3 de 170x170x90 amb tapa de formigó aramat de
170x170x15cm amb diàmtres del 8 cada 15cm. Inlcou solera de
formigó de 10cm i 3cm de sorra per sobre la tapa (P - 37)

490,50 6,000 2.943,00

TOTAL Titol 3 01.07.01 8.093,08

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 07 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ

EUR
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Titol 3 02 CENTRE DE TRANSFORMACIÓ. OBRA CIVIL

1 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 10)

1,94 19,872 38,55

2 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 21)

1,03 21,859 22,51

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 17)

0,80 22,080 17,66

4 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 3)

79,05 6,624 523,63

5 E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 10x10 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 4)

3,40 22,080 75,07

6 F2285H21 M3 Base d'assentament de sorra (P - 18) 26,67 2,208 58,89

TOTAL Titol 3 01.07.02 736,31

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 07 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ

Titol 3 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

1 ELEC27 ml Cable tipo RV de 3x1x240+1x150 mm2 de seccion 0.6/l kv Al,
suministro y tendido en zanja. (P - 6)

12,19 160,000 1.950,40

2 ELEC30 Ud Caja de distribucion urbanizaciones Ref. Cdi 400-400-100-100; 3
fusibles de BT tipo NH2-400 A y 6 fusibles de BT cilindrico de 22x58
de 100 A, suministro y colocacion en nicho existente. (No incluya la
obra civil) (P - 7)

159,41 3,000 478,23

3 0208 ut Presa de terra CGP o ADU amb una piqueta de 2 ml 14.6mm de
diametre, 1 grapa i 4 ml de RV 1x50mm2 0.6/l kv CU, subministrament
i col.locacio en rasa existent. (P - 1)

47,83 2,000 95,66

4 0209 ut Connexió de cable de BT tipus RV de 3x1x240+1x150 mm2 de secció
0.6 / l KV Al amb terminals, subministre i col.locació. (P - 2)

20,44 2,000 40,88

TOTAL Titol 3 01.07.03 2.565,17

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 07 XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ

Titol 3 04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

1 L0101 ml Cable tipus RHZI de 3x1x240 mm2. de secció 18/30 kv AL,
subministrament i estesa tubular (P - 95)

27,24 50,000 1.362,00

2 L0102 ut Joc de tres linies terminals interiors endollables apantallades tipus
MT400-TB per cable de 1x240 mm2 de 18/30 kv AL sec,
subministrament i col.locació en cel.les de linea SF6. (P - 96)

408,22 1,000 408,22

3 FGG111C0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord
amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE
21320, de 1000 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió
primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de
230/420 V entre fases en buit, frecuència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia
del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de

12.098,86 1,000 12.098,86

EUR
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regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat
(P - 51)

4 PCMT1001 UD Piqueta d'acer-coure de 2 m x 14.6mm2/d segons normes companyia.
inclou clavat i grapat. (P - 100)

30,10 10,000 301,00

5 PCMT1002 ML Cable te terra aïllat tipus RV de 1x50 mm2 de secció 0.6/1 KV cu. (P -
101)

6,27 20,000 125,40

6 PCMT1003 ML Cable de terra nu tipus Cu-nu de secció 1x50 mm2. subministre i
col.locació en rasa. (P - 102)

4,44 30,000 133,20

TOTAL Titol 3 01.07.04 14.428,68

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 08 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 3 01 RASES, CANONADES I TERRES

1 F222U000 U Localització de serveis existents amb mitjans manuals. Inclou el tall del
paviment, demolició del paviment amb mitjans mecànics i transport de
runes a centre de gestió de residus autoritzat, i rebliment i piconantge
de la cata efectuada. (P - 14)

89,36 1,000 89,36

2 F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica
del material excavat (P - 11)

3,08 41,580 128,07

3 FDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, col.locat a fons de rasa. (P - 35)

1,73 198,000 342,54

4 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 49)

3,46 135,000 467,10

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 20)

19,19 17,820 341,97

6 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 19)

6,37 23,760 151,35

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 21)

1,03 19,602 20,19

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 36)

0,16 41,580 6,65

9 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i
70cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació (P - 42)

33,01 3,000 99,03

10 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 43)

40,04 3,000 120,12

11 FGZ00005 U Fonamentació per a columna i bàculs de fins a 10.0 m d'alçària, de
80x80x80 cm, inclosa excavació i rebliment amb formigó
HM-25/P/40/I, inclou espàrrecs de subjecció i muntatge de la columna
(P - 52)

99,25 6,000 595,50

12 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 50)

13,60 6,000 81,60

TOTAL Titol 3 01.08.01 2.443,48

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 11

Capítol 08 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 3 02 PUNTS DE LLUM I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 48)

4,25 77,580 329,72

2 FG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 47)

0,89 38,000 33,82

3 FHMCOFRE UT Caixa sertem de connexió amb porta de fusibles i fusibles 2x10A,
estanca col.locada a l'interior de la columna amb portella de registre.
Totalment instal·lat. (P - 57)

13,91 6,000 83,46

4 FHGAU010 u Quadre general de comandament de la instal·lació d'enllumenat
públic, armari de poliester premsat de 1250x1000x300 mm, de sis
sortides, segons indicacions del plec de condicions, inclòs el
basament de l'armari, comptadors d'activa i reactiva, ICPM, rellotge
astronòmic per a doble encesa tipus Secelux, C.G.P. de 160 A,
reductor de fluxe escorpio de 30 Kwa, contactors manuals,
diferencials, interruptors i elements auxiliars, totalment acabat,
connexionat i provat, S´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge. (P - 54)

1.903,08 1,000 1.903,08

5 FG00U010 PA Projecte elèctric, visat col·legial de projecte i direcció d'obra,
legalització i inspecció de l'organisme competent de la instal·lació
d'enllumenat públic. (P - 45)

900,00 1,000 900,00

6 FHM11N24 u Subministre i col·locació de columna amb base i fust d'acer
galvanitzat, de 5 m d'alçada, tipus Ter de fdb, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
(P - 55)

299,78 4,000 1.199,12

7 FHM11N25 u Subministre i col·locació de columna amb base d'acer i fust d'acer
galvanitzat, d111 m d'alçada, tipus Cilindrica proyectores de fdb, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó (P - 56)

1.029,14 2,000 2.058,28

8 FHN33541 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre templat, amb
làmpada de 32leds i 60w de potencia, tipus AVANT M de fdb, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 58)

235,90 4,000 943,60

9 FHN33C40 u Llumenera per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de
vapor de 96 leds i 200w de potencia, tipus Milan XL de fdb, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 59)

178,15 4,000 712,60

TOTAL Titol 3 01.08.02 8.163,68

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 09 ARBRAT I ZONES VERDES

Titol 3 01 ARBRAT

1 FR2G8B31 U Excavacio de clot de plantacio d'1x1x1 m, amb mitjans mecànics,
càrrega i transport de terres dins l'obra.
(P - 62)

10,69 27,000 288,63

2 FR61246A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 64)

49,12 27,000 1.326,24

3 FR47KG01 U Subministrament d'arbre tipus tilia tomentosa o a decidir per als
serveis tècnics de l'Ajuntament, amb pa de terra protegit amb malla
metàl·lica. (P - 63)

65,10 27,000 1.757,70

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 12

TOTAL Titol 3 01.09.01 3.372,57

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 09 ARBRAT I ZONES VERDES

Titol 3 02 XARXA DE REG

1 G0000001 m2 Xarxa de reg per goteig de tota la zona, mitjançant t canonades de
pressió de PEAD de diàmetres 32, 50 i 63 mm i de PN 6 atm.
s'inclouen tots els mecanismes necessaris pel correcte funcionament
així com els programadors dels diferents circuits i les corresponents
electrovàlvules. S'inclou la obertura de rases i el soterrament de tota la
xarxa tant canonades d'aigua com els cables elèctrics de senyal per
als aspersors. S'inclou la construcció de les arquetes per col.locar els
programadors i el subministre de les corresponents tapes. (P - 65)

8,00 750,000 6.000,00

TOTAL Titol 3 01.09.02 6.000,00

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 10 MOBILIARI URBÀ I PROTECCIONS

Titol 3 01 PROTECCIONS

1 EB121JAM m Barana d'acer, amb passamà d'acer inoxidable, brendoles amb pletina
d'acer i malla deploye de 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 5)

90,64 15,000 1.359,60

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.359,60

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 10 MOBILIARI URBÀ I PROTECCIONS

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

1 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 78)

33,92 5,200 176,38

2 FGZ00009 U Fonamentació per a senyals de 40x40x60 cm, inclosa excavació i
rebliment amb formigó HM-25/P/40/I, inclou espàrrecs de subjecció i
muntatge de la balissa. (P - 53)

42,95 2,000 85,90

3 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 77)

59,00 1,000 59,00

4 GBB11125 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 76)

70,61 1,000 70,61

5 GBA1G110 m Partida alçada de pintat sobre paviment, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada.

(P - 75)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Titol 3 01.10.02 791,89

Obra 01 Pressupost 2126-PUM

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 13

1 GSEGISAL PA Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a
l'annex corresponent de la memòria del  projecte (P - 94)

2.208,01 1,000 2.208,01

TOTAL Capítol 01.12 2.208,01

EUR
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Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01   ENDERROC D'ELEMETS DE VIALITAT 216,97

Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 24.501,24

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 24.718,21

Titol 3 01.02.01  BASES I SUBBASES 16.914,98

Titol 3 01.02.02   CALÇADA 13.621,09

Titol 3 01.02.03  VORERES 11.663,61

Capítol 01.02  FERMS I PAVIMENTS 42.199,68

Titol 3 01.03.01  RASES I CANONADES 7.459,46

Titol 3 01.03.02  POUS 3.930,54

Titol 3 01.03.03  ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGUES RESIDUALS 3.641,23

Capítol 01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES RESIDUALS 15.031,23

Titol 3 01.04.01  RASES I CANONADES 15.456,79

Titol 3 01.04.02  POUS I REIXES 10.941,98

Titol 3 01.04.03  SEPARADOR HIDROCARBURS 4.056,93

Capítol 01.04  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES PLUVIALS 30.455,70

Titol 3 01.05.01  RASES I CANONADES 3.104,85

Titol 3 01.05.02  PERICONS, VALVULERIA I  HIDRANTS 4.642,38

Titol 3 01.05.03  DIPOSIT AIGUA 6.972,45

Capítol 01.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 14.719,68

Titol 3 01.06.01  XARXA DE DISTRIBUCIÓ. OBRA CIVIL 2.800,40

Titol 3 01.06.02  PERICONS 4.786,58

Capítol 01.06  XARXA DE TELEFONIA 7.586,98

Titol 3 01.07.01  XARXA DE DISTRIBUCIÓ. OBRA CIVIL 8.093,08

Titol 3 01.07.02  CENTRE DE TRANSFORMACIÓ. OBRA CIVIL 736,31

Titol 3 01.07.03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 2.565,17

Titol 3 01.07.04  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ 14.428,68

Capítol 01.07  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 25.823,24

Titol 3 01.08.01  RASES, CANONADES I TERRES 2.443,48

Titol 3 01.08.02  PUNTS DE LLUM I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 8.163,68

Capítol 01.08  ENLLUMENAT PÚBLIC 10.607,16

Titol 3 01.09.01  ARBRAT 3.372,57

Titol 3 01.09.02  XARXA DE REG 6.000,00

Capítol 01.09  ARBRAT I ZONES VERDES 9.372,57

Titol 3 01.10.01  PROTECCIONS 1.359,60

Titol 3 01.10.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 791,89

Capítol 01.10  MOBILIARI URBÀ I PROTECCIONS 2.151,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
182.665,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 24.718,21

Capítol 01.02  FERMS I PAVIMENTS 42.199,68

Capítol 01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES RESIDUALS 15.031,23

Capítol 01.04  XARXA DE CLAVEGUERAM. AIGÜES PLUVIALS 30.455,70

Capítol 01.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 14.719,68

euros



Projecte d´Urbanització PAU-12 Pla de Sant Tirs

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.06  XARXA DE TELEFONIA 7.586,98

Capítol 01.07  XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 25.823,24

Capítol 01.08  ENLLUMENAT PÚBLIC 10.607,16

Capítol 01.09  ARBRAT I ZONES VERDES 9.372,57

Capítol 01.10  MOBILIARI URBÀ I PROTECCIONS 2.151,49

Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 2.208,01

Obra 01 Pressupost 2126-PUM 184.873,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
184.873,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2126-PUM 184.873,95

184.873,95

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 184.873,95

6 % Benefici industrial SOBRE 184.873,95.......................................................................... 11.092,44

13 % Despeses generals SOBRE 184.873,95..................................................................... 24.033,61

Subtotal 220.000,00

21 % IVA SOBRE 220.000,00............................................................................................... 46.200,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 266.200,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS )
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