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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 
1.1. Àmbit d’aplicació 

 
L’àmbit d’actuació del present Pla Parcial abasta el Sector “La Famada”). Sector SUA1. Sòl 
urbanitzable delimitat de caràcter continuo. 
 
Aquest àmbit està situat al S-O del nucli de Biure, limita al nord amb el nucli urbà consolidat 
i un tram del carrer de La Font al est amb una part del carrer de La Font i part del nucli urbà 
consolidat, al Sud amb la carretera GI-5044 de  Boadella a la N II i al Oest amb la mateixa 
carretera 
El perímetre del Pla Parcial Urbanístic  que aquí es desenvolupa queda precisat a tots els 
plànols que l’acompanyen, amb una línia, delimitada, amb una línia, delimitada segons les 
NN.UU  a la llegenda es defineix com a àmbit d’actuació i que abasta una superfície de 
16.353,73 m2. 
 
Aquesta diferencia no genera cap variació en quant als paràmetres urbanístics principals, 
(cessions, aprofitaments etc.) i aquests s’ajusten als assenyalats a la fitxa de referència del 
POUM i al conveni urbanístic de data 23 de maig de 2.008. 
 
1.2. Promotor 
 
Promou aquest document l’empresa Biure Natura S.L i JuanMarch 94 S.A Domiciliades a 
Barcelona i Figueres  als carrers  Dr Trueta  69 PB 1ª i Clerch i Nicolau 18 amb NIF 
B63909618 i   A 17143009. degudament representades per Grabiela Edelstein Siegel i Marc 
Darnés Bosch.en possessió dels NIF 47872210X i .40440256T, amb participació del 63,92% i 
36,08% respectivament. 
 
1.3. Objecte i justificació del projecta 
 
L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres d’urbanització, així com exposar les 
condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions 
adoptades per aconseguir les llicències i permisos necessaris per la seva execució i 
legalització. 
El projecte dona compliment a la legislació urbanística, per tal d’executar les obres 
necessàries adequades al Dcret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 

- Moviments de terres, explanació, murs de contenció, pavimentació de calçades, sòcols 
i voreres. 

- Instal·lació de xarxa de clavegueram 
- Instal·lació de xarxa de sanejament d’aigües residuals 
- Instal·lació d’abastament d’aigua, incendis i rec 
- Instal·lació d’electrificació amb alta i baixa tensió 
- Instal·lació de xarxa d’enllumenat públic 
- Instal·lació de xarxa de telecomunicacions 
- Instal·lació de xarxa de subministrament de gas 
- Jardineria, arbrat i mobiliari urbà 
- Senyalització horitzontal i vertical 

2.3. Descripció de les partides 
 
2.3.1.    MOVIMENT DE TERRES 



 
2.3.1.1. Objecte  
 
L’objecte del present capítol és la definició dels enderrocs i moviment de terres a realitzar en 
el sector objecte del present projecte. 
 
2.3.1.2. Esbrossada  
 
En primer lloc es realitzar una esbrossada dels terrenys on s’han d’executar els vials que 
inclourà l’extracció, retirada i transporta a abocador dels següents materials; soques, plantes, 
malesa, brossa, runes i escombraries. 
Aquesta operació es podrà realitzar tant amb mitjans mecànics com manuals tot adoptant les 
precaucions necessàries per treballat amb les condicions de seguretat suficients. 
Tant en els desmunts con en els terraplens de cota roja inferior a 1 metre s’eliminaran els 
elements orgànics fins a metre per sota de la cota definitiva. 
En els terraplens de més d’un metre, s’eliminaran els elements orgànics fins a una profunditat 
de 30 cm. 
 
2.3.1.3. Enderrocs 
 
L’enderroc sols afectarà a la part superior del mur de contenció que limita el tram  B del 
carrer de La Font i la  arrancada de paviment del carrer d’accés des de la carretera GI-5044 
fins el tram B del carrer de La Font en el trencada de tots aquests mitjançant medis mecànics 
o manuals i la posterior retirada i abocament dels materials fins a l’abocador autoritzat… 
 
2.3.1.4. Excavacions 
 
Un cop finalitzada la esbrossada i els enderrocs es procedirà a l’excavació de les terres 
necessàries per obtenir la cota sobre la que s’executarà l’estructura del ferm. 
Si fos el cas en aquest moment s’hauran de millorar i rectificar el talussos resultants i/o 
realitzar les cunetes de desguàs provisionals. També es faran excavacions per caixes de 
paviment del carrer B i de les ampliacions dels trams A i C del carrer de la Font , així com per 
les rasses de pas de sanejament i de conductes per pas d’instal·lacions  
 
2.3.1.5. Terraplens 
 
El terraplè consisteix en l’extensió i compactació dels materials per tal d’obtenir la rasant 
definitiva. Prèviament es prepararà la base i en cas de forts pendents, es realitzaran escalons 
d’amplada inferior a 2,5 metres. 
El material a terraplenar serà del mateix desmunt o de préstec, par`, en tot cas, ha de 
correspondre al tipus de material sol·licitat. 
S’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i reduït per tal de poder realitzar una 
bona compactació. 
 
2.3.1.6. Refí 
 
Finalment es realitzarà un refí d’esplanada per tal de poder executat totes les infraestructures 
de serveis. 
 

 
2.3.1.7. Cubicació 
 
La cubicació de terres de desmunt i de terraplè es pot veure en els plànols de perfils 
longitudinals. 
 
 
2.3.9. . PAVIMENTACIÓ DE VIALS 
 
2.3.2.1. Objecte 
 
L’objecte del present capítol és la definició de les obres necessàries per tal de poder realitzar 
la pavimentació dels vials del sector. 
 
2.3.2.2. Normativa 
 
Ordre Circular 10/2002 de Seccions de Ferms i capes estructurals de ferms. 
Instrucció de Carretera Norma 6.3.1.C de rehabilitació de Ferms. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG3). MOPU 
1976. 
. 
 
2.3.2.3. Criteris seguits pel desenvolupament del projecte 
 
Ampliació dels trams de B i C del c de La Font, amb formació de terraplenat compactat al 
95% del Proctor  Modificat i talús cap a la zona de parcel·les per assegurar la estabilitat del 
carrer. 
Recollida d’aigües pluvials per superfície en carrers de  La Font com es actualment i per el 
carrer B interceptadors per poder conduir les aigües amb conducte  a embornals on hi ha 
passos per sota la carretera i conduir les aigües a la riera. 
Agrupar les caixes de connexions en 4 habitatges com a mínim  
 
2.3.2.4. Definició dels paviments 
 
Es projecta una pavimentació amb ferm a base de formigó amb malla i juntes de dilatació i 
execució. Es proposa una única secció de ferm que serà vàlida per a tota la urbanització. 
S’adopta un paviment de formigó per seguir amb el que ja existeix. 
Pels vials del present sector es preveu un tràfic de vehicles pesants diaris comprès entre    15 i 
50, que tindrà la seva màxima significació durant el període de construcció dels edificis. 
Amb aquestes dades i seguint les instruccions del manual i catàleg de “Seccions Estructurals 
de ferms urbans a sectors de nova creació”, els ferms pels vials del sector són: 
 
Carrer  de La Font en tramampliats : 
 20 cm  de sub base granular 

18cm de formigó  H30/A-3-3F/20-60/IIa+F  amb armadura d’acer entre 30i35 Kg/m3 
escampat amb bombeig acabat  remolinat amb 4kg de pols de quarç. 
 



En el tram que esta  ja pavimenta Tram A carrer de La Font es rascaran per fer una 
capa de rodadura de 5cm de gruix de mescla bituminosa. Aquest treball es fara un cop 
acabat totes les tasques de la Urbanització.  
 
  

 
Carrers B  
           Tindrà el mateix tractament, amb una amplada de 5m i paviment de formigó de      
12cm de gruix de formigó amb fibres amb el mateix acabat que la resta 

- 
 
Per al encintat dels vials s’adopta una vorada de formigó in situ  , en trams de carretera i el 
tram A del carrer de la Font 
La vorera dels vials tindran diferent tractament segons l’amplada .Les voreres de 3m tindran 
rigola de formigó feta in situ vorada  vorera de formigó feta in situ 12 cm de gruix amb fibres 
encofrat a 1,5m i la resta serà paviment de sauló, limitat amb vorera de formigó tipus jardí. 
Les voreres de 1,5m  seran com les de 3m sense el 1,5m de paviment de sauló ni la vorada de 
formigó tipus jardí. 
Els gual i trobada del vial B amb el de la Font s’adopten peces prefabricades de formigó,tipus 
guals ABSA peces laterals dretes i esquerres V-60 i peça central V-60. 
Els escocells  es faran amb peces de formigó de ABSA o equivalent  
 
 
2.3.2.5. Assaigs preceptius 
 
Explanació 
 
Qualitats de sòl existents: granulometria, límits Atterberg, índex CBR, contingut de matèria 
orgànica, contingut d’humitat higroscòpica “in situ”, equivalent de sorra i qualitat “Los 
Angeles”. Un assaig per a cada 50 m de carrer o 2.000 m2 d’esplanada en desmunt o terraplè. 
Qualitats dels materials per terraplens: Un assaig per a cada 50 m de carrer, 1.500 m3 de 
terraplè o canvi de material. 
Compactació: Un assaig de compactació per a cada 50 m de carrer, 2.000 m2 de tongada o 
fracció diària. En aquest assaig s’ha de comprovar que la densitat sigui el 98% del pròctor 
modificat. 
 
Subbase granular 
 
Qualitats de material: Un assaig per cada 50 m de carrer, 300 m3 de material o canvi de 
material. 
Compactació: Un assaig de compactació per cada 50 m de carrer, 300 m3 de tongada o fracció 
diària. La compactació ha de ser superior al 98% del pròctor modificat. 
 
Base granular 
 
Qualitats de material: Un assaig per cada 50 m de carrer, 300 m3 de material o canvi de 
material. 
Compactació: Un assaig de compactació per cada 50 m de carrer, 300 m3 de tongada o fracció 
diària. La compactació ha de ser superior al 98% del pròctor modificat. 

 
Bases i paviments de formigó  
 
Es faran provetes  de cada camió dues series de tres  
 
Compactació: Un assaig per cada 50 m de carrer. 
Gruix: Un assaig per cada 50 m de carrer. 
 
2.3.2.6. Evacuació d’aigües plujanes 
 
L’evacuació de les aigües plujanes es realitzarà en els trams B i C del carrer de La Font  de la 
manera que es fa actualment dons sols s’eixamplen , el tram que recull el tram B es recullen a 
base de dues reixes interceptores. I aniran conduïdes en els trams de vorera de la carretera per 
buscar els passos existents sota carretera i aconduir les aigües a la Riera 
En el carrer B  i les vies interiors de la zona enjardinada (recollida de aigües pluvials de les 
parcel·les ) es farà a base d’embornals que connectaran al conducte que recull l’aigua de les 
reixes interceptores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 Classificació dels vials 
 
S’han definit tots els vials que formen la xarxa viària del sector a partir dels existents, 
connexió amb els vials existents fora de l’àmbit i nous vials. 
Vials de primer nivell: Carrer de La Font en tots els seus trams. 
Vials de segon nivell: carrer B. 
Encara que degut a la intensitat de tràfic de la població s’ha considerat ambdós  casos vials de 
tràfic pesat de intensitat reduïda menys de 100 vehicles dia   
Les seccions emprades són les definides en els plànols de Seccions de Vials del present 
projecte. 
 
3.1.2 Definició geomètrica 
 
Per la definició en planta i en alçat dels vials s’han realitzat els corresponents plànols de 
vialitat sobre Topogràfic i perfils longitudinals dels vials. S’utilitzen alineacions rectes i 
circulars prescindint d’alineacions de transició donat el caràcter urbà del projecte.  
3.1.2.1 Capacitat portant del terreny 
 
Els materials de la capa A corresponen a llims sorrencs. Tenen una densitat màxima de l’ordre 
de 2,05 T/m3 en el próctor Modificat i un índex CBR al 95% del Próctor de l’ordre de 12. 



És un terreny natural mitjanament consolidat que constitueixin una terra de préstec 
“adequada” (símbol 2 per ser compactada i que constitueix una explanada de tipus E2. 
És un terreny natural mitjanament consolidat que constitueix una terra de préstec “adequat”  
per ser compactada. Constitueix una explanada de tipus E1 i precisa 35 cm. de sòl seleccionat 
compactat per constituir una explanada E2. 
Una vegada efectuada l’excavació s’hauran d’efectuar assaigs i realitzar les correccions que 
calguin.  
 
3.1.3 Enderroc de paviments existents 
 
Hi ha  paviments existents en la zona,  que s’hauran de rascar i en algun cas arrancar i més a 
més s’haurà de  de tallar i retirar asfalt quan es vulgui connectar amb els carrers existents. 
 
 
 
 
 

 
3.2 SANEJAMENT I DRENATGE 
 
3.2.1 Objecte 
 
L’objecte del present capítol és la justificació i dimensionament de la xarxa d’aigües residuals 
i pluvials del sector. 
 
3.2.2 Normativa 

 
Les instal·lacions s’ajustaran en el disseny i en el muntatge a les següents reglamentacions: 
 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 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) 

 Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 Normes UNE d’obligat compliment 

 Normes particulars de les companyies subministradores 

 Normatives de Seguretat i Salut 

 
3.2.3 Solució proposada 
 
La instal·lació de la xarxa es realitzarà de forma separativa, amb el corresponents pous de 
registre i escomeses a fi de possibilitar el bon funcionament de la xarxa. 
 
El dimensionalment dels col·lectors es farà per uns cabals segons determina la normativa. Les 
conduccions seran de material plàstic, sempre amb junta estanca, amb un diàmetre mínim a la 
xarxa de 0,30 m. 
 
Xarxa d’aigües de pluja 
 
La xarxa de pluvials va fonamentalment per superfície amb un canal obert per el centre de la 
calçada. També es connecta amb la xarxa general existent tal i com s’indica als plànols. 
 
Xarxa d’aigües residuals 
 
La xarxa d‘aigües residuals transcorre amb un col·lector de nova construcció que connecta 
cada una de les parcel·les fins a connectar amb la xarxa general de la població a la zona de la 
carretera. 
 
Els col·lectors passaran pel centre de l’asfalt del carrer, poden col·locar els pous al mig del 
carrer.. 
 
 



3.2.4 Descripció de la instal∙lació d’aigües pluvials 
 
La instal·lació d’aigües pluvials té com a objectiu recollir l’aigua pluvial de les ventes dels 
carrers i de les parcel·les considerant un coeficient d’escorrentia de 1 considerant una 
intensitat pluviomètrica de 135 mm/h obtinguda en funció de la isoyeta i de la zona 
pluviomètrica de la població.  
 
La pendent mínima considerada per el col·lector serà com a mínim un 0,3 % i com a màxim 
15 %, intentant a mesura del possible que sigui superior al 0,5 %. També es té en compte per 
el dimensionat que la velocitat mínima calculada sigui superior a 0,5 m/s per evitar 
sedimentacions i inferiors a 5 m/s per disminuir les erosions de la canonada. 
 
 
3.2.5 Descripció de la instal∙lació d’aigües residuals 
 
La instal·lació d’aigües residuals té com a objectiu recollir les aigües residuals procedents del 
les finques de la urbanització considerant que 250 litres/habitant degut a que és una zona 
residensial, també s’aplica un coeficient de majoració diari de 1.25 per puntes de consum en 
caps de setmana i un coeficient de majoració per hores punta de consum de 2.5 i es considera 
cada parcel.la amb una densitat de 10 habitants.  
 
 
3.2.6 Bases de càlcul 
 
Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning - Strickler. 
 
  
 

 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 

 n 
 

 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 

 n 
 
on: 
 

Q és el cabal en m3/s 
 

v és la velocitat del fluid en m/s 
 

A és la secció de la làmina de fluid (m2). 
 

Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m). 
 

So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció). 
 

n és el coeficient de Manning. 
 

Per als càlculs s’ha utilitzat un programari, en l’annex s’adjunta els resultats obtinguts. 

Els càlculs s’han realitzat tenint en compte la EDAR on aboquen. 

 
3.2.7 Descripció de la instal∙lació 
 
3.2.7.1 Canonades 
Totes les canonades seran de polietilè alta densitat de doble paret, corrugada exterior color 
negre i llis interior de color blau i classe SN8 segons norma UNEIX-EN 13476. Aquesta 
canonada complirà totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del 
Ministeri de Foment i la normativa (UNE i EN) vigent.  
Es realitzaran les proves d’estanqueïtat com a mínim que marca la normativa, amb supervisió 
de la D.F. o de les empreses de control acreditades. A final s’haurà de presentar una 
certificació acreditativa.  
La càrrega de deformació dels canonades serà de 20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o 
igual de 8 KN/m2 i sistema d'unió mitjançant una junta elastómera de llavis incorporada al 
tub, fixada per un anell de polipropilè. Les unions entre tubs es realitzaran amb maneguet 
doble i junta. 
 
3.2.7.2 Rases 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes, etc. La solera de formigó que tindrà resistència característica superior o igual a 
150 kg/cm2 . Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es 
procedirà a la col·locació dels tubs sentit ascendent. Les rases discorreran preferentment per 
baix del vial. La profunditat estarà definida en la documentació gràfica. La resta de recobert 
es farà amb els materials de l’excavació o de préstec. La primera compactació es farà quan 
hagi com a mínim 50 cm del sòl sobre tub. S’exigirà una densitat superior al 95% de la 
màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
3.2.7.3 Embornals 
 
Seran fabricats in situ i compliran la normativa UNEIX i EN vigent). S’ha de comprovar de 
forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la plaça, de 
manera que cap cas es pugui formar tolls. La part superior de l’entorn del marc de la reixa 
dels embornals anirà amb formigó, segons plànols de detall o criteris de la Direcció 
Facultativa. Les reixes seran de fosa dúctil, homologats per l’Ajuntament i haurien de suportar 
una càrrega de trencament de 25 Tn. Seran de tipus sifònic. 
 
3.2.7.4 Pous de registre 
 
Els pous de registre es composaran de varis elements prefabricats de polietilè. Els pous es 
subministraran amb l’altura desitjada, les unions entre els elements per tal d’arribar a l’altura 
desitjada es realitzaran amb una soldadura en continu amb aportació de material mitjançant un 
extrusionat a 250ºC totalment estanca entre les diferents peces que van previstes. 
El pou es recolzarà sobre una solera de formigó de qualitat H-200 i un espessor mínim de 20 
cm.  
La separació dels pous de registre serà d’un màxim de 50 metres i a l’encreuament amb els 
carrers perpendiculars. Per als pous, càmeres i arquetes de formigó construït “in situ” 



s’utilitzaran formigons tipus H-200 mínim. Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil, 
Tindran prop de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos d’obra. 
 
 
 
 

 
3.3 XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 
 
3.3.1 Objecte 
 
L’objecte del present capítol és la justificació del subministrament i dimensionament de la 
xarxa de distribució d’aigua potable al sector de la present actuació. 
 
3.3.2 Normativa 
 
Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de agua o Saneamiento de 
poblaciones. G.G.O.H.S.T.M.-C.E.H.-M.O.P.U. 
Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberias de abastecimiento de agua. O.M. de 
28 de julio de 1974. M.O.P.U. 
Normes N.T.E.:I.F.A.-1976 abastecimiento. I.F.R.-1074 Riego 
 
2.3.4.3. Criteris del projecte 
 
Es proposa una nova xarxa connectada a la xarxa existent al carrer Maçanet per donar servei a 
totes les parcel·les.. Des d’aquest punt s’arriba al començament del carrer de la Font on es 
bifurca cap el tram A i B. 
La xarxa, a part de donar servei a les parcel·les també tindrà dos hidrants i una boca de reg 
per jardí. 
Per a la definició de la xarxa s’ha demanat un assessorament a la companyia d’aigües de 
Biure. 
 
2.3.4.4. Xarxa de distribució 
 
La xarxa d’agua potable ha de donar servei a totes les illes d’habitatge, així com el rec 
necessari a les zones verdes. 
Per acomplir amb la normativa CTE s’han disposat hidrant H-100 soterrats, accessibles 
mitjançant una arqueta que es senyalitzaran degudament de forma que la distància de 
recorregut real màxim entre ells i es habitatges sigui inferior a 100 m. 
El traçat de les canonades seguirà els vials i sempre en sentit longitudinal. 
S’instal·laran vàlvules de pas a cada derivació en “T”, de forma que es pugui aïllar un tram 
determinat en cas d’avaria, i també de vàlvules de desguàs que permetin buidar-la. 
La profunditat mínima de pas de les canalitzacions serà de 0,80 m al llarg dels vials i d’1,10 
m en els encreuaments de vials. En els encreuaments es disposarà a més a més una protecció 
addicional mitjançant una beina i formigonat per sobre. 
Les vàlvules i accessoris seran de la mateixa capacitat mecànica i resistència a la pressió de 
l’aigua que la xarxa de distribució. 
Les escomeses a les parcel·les s’efectuaran amb tubs de polietilè d’alta densitat i mitjançant 
una derivació de 40 mm connectada a canonada amb collarí de llautó i amb clau de comporta 
d’eix vertical de 40 mm, en el cas d’escomeses directes a habitatges. 
 
 
3.3.3 Consums 
 
Generalment, aquest és el principal condicionant en el funcionament de la instal·lació. 



El cabal a subministrar en cada un dels nusos de la instal·lació s’estima en base al tipus de 
subministrament, en aquest cas rural de 250 litres/habitant. 
També s’ha considerat per: 

zona verda 100 hab/Ha 
Equipaments 50 hab/Ha 
Neteja vials 75 Hab/Ha 

 
3.3.4 Bases de càlcul 
 
La formulació utilitzada es basa en la fórmula de Darcy i el factor de fricció segons Colebrook-
White: 
  

 8·L·Q^2 
h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 
 
  

 v·D 
Re= ——— 

 vs 
 
  

 64 
fl= ———— 

 Re 
 
  

1  K  2.51  
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  

 
  
on:  

h és la pèrdua d'altura de pressió en m.c.a. 
f és el factor de fricció 
L és la longitut resistent en m 
Q és el cabal en m3/s 
g és l'acceleració de la gravetat 
D és el diàmetre de la conducció en m 
Re és el nombre de Reynolds, que determina el grau de turbulència en el fluix 
v és la velocitat del fluid en m/s 
vs és la viscositat cinemàtica del fluid en m2/s 
fl és el factor de fricció en règim laminar (Re < 2500.0) 
ft és el factor de fricció en règim turbulent (Re >= 2500.0) 
k és la rugositat absoluta de la conducció en m 

  
  
En cada conducció es determina el factor de fricció en funció del règim del fluid en aquesta 
conducció, adoptant fl o ft segons calgui per a calcular la caiguda de pressió. 
S'utilitza com a llindar de turbulència un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
 

 
3.3.5 Canonades 
 
S’ha definit la xarxa de distribució interior mitjançant canonada de tipus de material de 10Atm. de 
pressió nominal. Totes les canonades seran de polietilè d’alta densitat homologat per a ús sanitari. 
Les canonades compliran la norma UNEIX 53.131 i UNE-EN 12201. La pressió homologada de les 
canonades haurà de ser PN 16, i seran fabricades segons UNE-EN 12201, sense plastificants, duent 
únicament incorporat carboni per a protegir-les de la llum solar.  

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer mitjançant soldadura. L’execució de la 
soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el 
premsat dels tubs entre si.  

Es realitzaran les proves d’estanqueïtat com a mínim que marca la normativa, amb supervisió de la 
D.F. o de les empreses de control acreditades. A final s’haurà de presentar una certificació 
acreditativa. 

 

3.3.6 Vàlvules 
 
La disposició de les vàlvules de seccionament en els diversos nusos, segons es grafia als plànols, 
garanteix l’aïllament individual de les diferents canonades de distribució pels carrers, illes i sectors, 
assegurant l’abastament de la resta a través de la xarxa. 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de 
la xarxa. En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com: fosa 
grisa, fossa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. El cos de la vàlvula serà de fosa 
de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser suficient resistent per suportar sense deformació 
les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, és necessari que s’hagin 
provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa 
estarà pintat. 

Totes les peces mòbils i els seus suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i 
estaran perfectament ajustades. Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables 
seran resistents a l’erosió i la corrosió.  

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplària mínima de 50 cm i una profunditat 
suficient per a instal·lar la canonada, de manera que vaig quedar una altura mínima entre la 
generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva 
posició correcta i prendrà com referència la cota superior de la vorada col·locada. 

 

3.3.7 Boques d’incendi 
S’han dipositat boques d’incendi tipus 100 en arqueta on la tapa serà de color vermell per la cara vista 
i s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades en la norma UNE-EN 14339:2006 i boques 
de reg tipus 45 en arqueta. La seva ubicació i nombre s’especifica als plànols de projecte. La pressió 
de sortida per cada boca d’hidrant serà superior a 102 kPa. 

 

3.3.8 Excavació 
Les rases descorreran preferentment per sota la vorera. La profunditat serà de aproximadament 1 
metre i una amplària d’uns 50 cm. El fons de la rasa s’anivellarà amb una capa de sorra, greda de 10 
cm, com a mínim. Una vegada muntada la canonada es taparà fins a 10 cm amb el mateix material. 
En tots dos casos sense pedres de diàmetre superior a 5 cm, i es compactaran perfectament els 



costats del tub. La resta de recobriment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec. La 
primera compactació es farà quan hagi com a mínim 50 cm del sòl sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat 

 
 
 
3.3.9 ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
3.3.9.1  Objecte  
 
L’objecte del present capítol és la justificació subministrament i dimensionament de 
l’enllumenat exterior públic al sector objecte de la present actuació. 
 
3.3.9.2 Normativa aplicable. 
 

Per a la redacció i càlculs s’han tingut en compte els reglaments i normes en vigor, tant d’enllumenat 

com d’instal·lacions elèctriques. 

 Reglament electrotècnic Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002. 

o ITC 09 – Instal·lacions d’Enllumenat Exterior. 

o ITC 07 – Xarxes soterrades per a distribució de baixa tensió. 

o ITC 21 – Tubs i canals protectores. 

 Reglament d’eficiència energètica d’instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 

instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07. Reial Decret 1890/2008, de 14 de 

novembre. 

 Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic Ajuntament de 

Barcelona. 

 Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, publicació núm. 115. 

 Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 

 Normes UNE EN 40 sobre Especificacions Tècniques de bàculs i columnes, amb el marcatge 

CE corresponent. 

 Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es regula el procediment d'actuació del 

Departament d'Indústria i Energia per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de 

Catalunya. 

 DECRET 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments 

administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 

 Normativa sobre Prevenció de riscos laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre. 

 Llei 06/2001 D'Ordenació ambiental 

 
 
3.3.9.3  Introducció. 
 

Les columnes d’enllumenat seran tronco-còniques d’acer galvanitzat. L’estesa de cablejat, es 
preveu per sota de la vorera, es farà amb doble circuit, la qual cosa permetrà que el 50% de les 
lluminàries s’encenguin mitja nit i l’altre 50% restin enceses tota la nit. La disposició de les 
lluminàries als carrers serà unilateral. 
 
 
 
3.3.9.4 Descripció de la solució adoptada. 
3.3.9.4.1 Criteris d’il∙luminació. 
 

El criteri general del disseny de la instal·lació d’enllumenat han estat: 

 Obtenir un nivell d’il·luminació suficient per garantir la màxima seguretat als vianants i 

vehicles 

 Aconseguir una qualitat visual i uniformitat 

 Reduir en el possible la contaminació lumínica 

 Optimització del consum elèctric. 

 Reduir el cost de manteniment. 

 

   

3.3.9.5 Classificació de la via i classes d’enllumenat. 
 

El criteri principal de classificació de les vies és la velocitat de circulació, en aquest cas al tractar-se 

d’una via urbana secundaria, s’ha classificat com es mostra a contiuació: 

 

 

Segons es pot veure al resum de la normativa: 

 

Espai 
Situació de 

Projecte 
Tipus de via 

Classe d’Enllumenat 

considerada 

Calçada B1 

Vies urbanes secundàries de 

connexió a urbanes de tràfic 

important. IMD ≥ 7.000 

ME3c / CE2 

Aparcament D1-D2 
Aparcaments en general. Flux de 

vianants normal 
CE3 

Voreres E1 

Espais de vianants de connexió, 

carrers vianants, i voreres al llarg de 

la calçada. Flux de vianants normal 

CE4 



 
 

3.3.9.6 Nivell d’il∙luminació dels vials. 
 

Els nivells d'il·luminació establerts pel RD1890/2008 per a cada una de les Classe d'Enllumenat 

possibles són els següents En aquest cas es considera que s’està dintre d’una classe del tipus ME3c:. 

 

 

Classe 
d’Enllumenat  

Luminància de la 
superfície de la 

calçada en 
condicions 

seques

Enlluernament 
pertorbador Il·luminació dels voltants 

Luminància(4) 

Mitjana Lm 
(cd/m2)(1)

Uniformitat 
Global Uo 
(mínima) 

Uniformitat 
Longitudinal Ul 

(mínima) 
Increment 

Llindar TI%(2) 
(màxim)

Relació d'entorn 
SR(3) (mínima) 

ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sense requisit

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, a excepció de (TI), que són valors màxims inicials. A fi de mantenir 
els esmentats nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de 
contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu.  
(2)  Quant s'utilitzin fonts de llum de baixa luminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi a baixa pressió), pot permetre's un augment de 5% de l’increment llindar 
(TI). 
(3) La relació entorn SR s'ha d'aplicar en aquelles vies de trànsit rodat on no hi hagi altres àrees contigües a la calçada que tinguin els seus propis requisits. L'amplada de 
les bandes adjacents per a la relació entorn SR serà igual com a mínim a la d'un carril de trànsit, recomanant si és possible 5 m d'amplada. 
 (4) Els valors de luminància donats poden convertir-se en valors d'il·luminància, multiplicant els primers pel coeficient R (segons C.I.E.) del paviment utilitzat, 
prenent un valor de 15 quan aquest no es conegui          

 

Classe d’Enllumenat(1) 
Il·luminància horitzontal

Il·luminància mitjana 
Em (lux)(1) 

Uniformitat mitjana
Um (mínima)

CE0 50 0,40
CE1 30 0,40

CE1A 25 0,40
CE2 20 0,40
CE3 15 0,40
CE4 10 0,40
CE5 7,5 0,40

(1) Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, a excepció de (TI), que són valors màxims inicials. A fi de mantenir 
els esmentats nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de 
contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu.  
(2) També s’ aplica en espais utilitzats per vianants i ciclistes

 

 

3.3.9.7 Càlcul d’eficiència energètica.  
 

Segons la fitxa resum que expliciti la qualitat de complementació de les disposicions del decret 

82/2005 en quant a contaminació lumínica I el RD 1890/ 2008 en quan a eficiència energètica, 

d'aplicació des del 1 d'abril de 2009. 

 

Segons requeriments del RD 1890/08, l’eficiència energètica mínima exigida a l’enllumenat vial 

funcional ve donada a la Taula 1, i depèn dels valors d’Il·luminància mitja de servei al vial en qüestió i 

de la potència instal·lada en el mateix. En el nostre cas per uns 15 lux, l’eficiència ha de ser com a 

mínim de 15 (m2 x lux/ W). 

 



 
 
 
Quadre resum per trams del compliment normatiu  del decret 82/2005 en quant a contaminació 

lumínica I el RD 1890/ 2008 en quan a eficiència energètica 

 

TRAM Decret 82/2005 RD 1890/ 2008 

 Il·luminància mitjana Em 
(lux) 

Uniformitat mitjana Um Eficiència Energètica 
mínima (m2 x lux/ W) 

 Requerida Requerida Requerida 

1 15 0.5 15 

2 15 0.5 15 

3 15 0.5 15 

 
Així doncs, les lluminàries instal·lades hauran de complir amb aquestes condicions. 
 
 

 

3.3.9.8 Càlcul de línies elèctriques  
 

El sistema de control del nou enllumenat permet la regulació de les línies des de la capcelera.  

 

Les línies d’alimentació dels punts de llum, des de les sortides del quadre de comandament, s’han 

dimensionat pel mètode de la màxima caiguda de tensió i es compleix que la caiguda màxima de 

tensió per línia sigui del 3% de la tensió d’alimentació. 

 

La tensió d’alimentació és de 400/230 V. El càlcul de les caigudes de tensió en cada línia, es fa sota 

una hipòtesi de càrrega trifàsica i equilibrada per a l’enllumenat. Per a cada línia es verifica que les 

caigudes de tensió i intensitats que suporten els diferents conductors estiguin d’acord, per cada tram, 

amb l’especifica’t en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i, en especial, els seus ITC MI 

BT 007 i MI BT 009. 

 

La secció dels conductors a utilitzar s'ha determinat de forma que la caiguda de tensió entre l'origen 

de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petit del 3% és a dir, inferior a 12 V. Quant a 

les intensitats màximes admissibles, s'ha tingut en compte la Instrucció MI BT 007. Per als diferents 

càlculs a efectuar, s'ha utilitzat el mètode de les línies de secció no uniforme.  

 

En els fulls de càlcul annexos es presenten, per a cada tram d’una línia, les caigudes de tensió, en el 

tram i a origen, així com les intensitats que suporta. En els càlculs s’han emprat les següents 

fórmules: 

Per a les Caigudes de Tensió: 

Sistema monofàsic: 

 

 cos IV = P  
 

 SV
LPtdc 





cos
2 = ...

 
 
Sistema trifàsic: 
 

 cos IVl 3 = P  
 

 SV
LPtdc 





cos = ...
 

 
On, 

P = Potència 

L = Longitud circuit 

I = Intensitat 

V = Tensió de fase 

Vl = Tensió de línea 

Cos = Factor de potència 

 = Conductivitat del coure 

c.d.t. = Caiguda de tensió 

S = Secció 

Pc Potència de Càlcul, en W, que suporta el tram considerat i que correspon a la suma de la potència nominal 

de totes les làmpades que suporta el mateix 

 



 

CÀLCUL DE LINIES 
SISTEM A Bifàs. TrifÀsic

PROJECTE: URBANITZACIÓ BIURE Tensió : 230 400  
ESQUEM A : NOVES LÍNIES DEL QUADRE D''ENLLUM ENAT Coef.Simult.: 1
DATA    :    M ARÇ 2017 Poten. Total: 670

Coef.Carga M itg 15 Intensitat : 1

CAIGUDA DE TENSIÓ Icc(kA)
LINEA LON. INTEN.  P.I.A. SECCIÓ DE LINEA ACUMUL. Al punt

INSTALA CALCUL Car. Sis. (m) (A)    (A) (mm²) (V%) (V%) Final

L1 ENLLUM. CARRER 220 264 EC TR 160 0,42 3P+N 16A 3*10+10+10 0,061 0,061 0,7
L2 ENLLUM. CARRETERA 340 408 EC TR 225 0,66 3P+N 16A 3*10+10+10 0,132 0,132 0,5
L3 ENLLUM. CAMI 110 132 EC TR 120 0,21 3P+N 16A 3*10+10+10 0,023 0,023 0,9

TOTAL 670 10146  (1)  (2)
Icc. Inici = 20 kA

 % de C.D.T. admesa desde C.G.P. fins SUBQUADRE:  0,00 v.%
       M I BT 017-2.1.2.(3 % Il·luminació, 5 % altres serveis)

(1) ED: Energia de descarga (*1,8)  EC: Energia consumida(*1,2)  M O: M otors (*1,25)
(2) M O: M onofàsic   TR: Trifàsic

D E N O M I N. P O T E N C I E S  (W.)

 
 

 

3.3.9.9 Canalitzacions. 
 

Estaran fabricats en polietilè d’alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada 

exterior, unides per termofusió. Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90mm d’exterior i 

78mm interior o 110mm d’exterior i 95 interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. 

 

La resistència a l’aixafada per a deformació serà de 5% > 450N. 

 

La resistència a l’impacte per a una massa de 5kg serà pel tub de 90mm de 20J per a una alçada de 

400mm i pel tub de 110mm de 28J per a una alçada de 570mm. 

Complirà la norma EN500086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de 

fabricació. 

 

La canalització base en vorera serà de 40cm d’amplada per 50cm de profunditat. Tota la canalització 

portarà un cable de coure nu de 35mm2 per la xarxa de terres de l’enllumenat 

públic. 

 

L’arqueta del quadre de comandament s’ha de col·locar al menys 1 m al davant del quadre per tal que 

els operaris que hi treballin no ho facin sobre la tapa metàl·lica. El marc ha 

d’estar connectat a la xarxa de posada a terra. 

 

Cal que els pericons de pas de calçada i el que es situa davant de l’armari de control i comandament, 

compleixin les següents especificacions: 

 Tapa: 

o Realitzada en fosa dúctil ISO 1053/En 1563. 

o Compleixi amb la norma EN-124. 

o Certificat AENOR de producte vigent. 

o Superfície metàl·lica antilliscant: La tapa ha de ser extraïble, obrir mes de 90° i com a 

màxim 120° i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un 

angle # a 90°. 

o 27 kg de pes (tot el dispositiu 39 kg) 

 Marc: 

o Realitzada en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630. 

o Dimensions 60x60 cm. 

 

3.3.9.10 Conductors 
 

Les línies generals de distribució aniran protegides en tub aïllant amb grau de protecció 7 de 

resistència al xoc i haurà de permetre una ampliació d’un 100% dels conductors instal·lats inicialment. 

Els conductors seran de coure del tipus UNE RVFK 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, amb 

armadura de feix d'acer i coberta del capa amb PVC. Els cables seran no propagadors d’incendi amb 

emissió de fums i opacitat reduïda. 

 

En paral·lel al traçat de totes les línies es projecta una línia equipotencial de terra de tots els punts de 

llum mitjançant un cable de coure nu, de 35 mm2 de secció, soterrat directament en la rasa, a terra i 

fora dels conductes de la canalització, a una profunditat mínima de 0,50 m., i que s’unirà a cada 

columna de la instal·lació. A més a més del cable de terra anteriorment esmentat, cada columna 

disposarà d’una placa de terra de 500x500x30 mm d’acer cobritzat. 

 

3.3.9.11 Proteccions 
 
Es modificarà els quadre elèctric existent per tal de connectar-hi les noves llumeneres i reconnectar 

les existents que s'alimenten del mateix quadre. 

 

El quadre aprofitarà la mateixa escomesa del quadre existent. El quadre disposarà d’elements de 

protecció (magnetotèrmic i diferencials) per a cadascuna de les sortides. Cada línia disposa en el seu 

inici amb la corresponent protecció contra sobreintensitats i curtcircuits que li garanteixen l’interruptor 

automàtic magnetotèrmic, que s’ha dimensionat en funció de les diferents intensitats suportades per 

cadascuna, en el nostre cas serà una protecció de 10A.  

 

La instal·lació disposarà de la preceptiva protecció contra contactes indirectes, mitjançant la 

col·locació a l’inici de cada línia d’un interruptor diferencial d’intensitat nominal 40 A i de 300mA de 

sensibilitat. 

Cada punt de llum disposarà d’un fusible adequat en la placa de connexió i seccionador de neutre. 



 

A la base de cada bàcul es disposarà de la caixa de portafusibles per tal de protegir el conductor 

d’interconnexió amb la làmpada. 

 

A més, a cada punt de llum i quadre s’instal·larà una placa de terra d’acer galvanitzat de 

500x500x3mm. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable de coure 

de 35mm2 de secció. Aquest cable anirà directament a terra. Tota la xarxa de terra descrita 

anteriorment, partirà del punt de presa a terra situat en el quadre de maniobra 

 

Tots els materials emprats en la instal·lació correspondran a qualitats i tipus autoritzats pel vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementàries, adaptant-se totes 

les solucions constructives de la instal·lació a l’especifica’t en elles. 

 

La instal·lació es realitzarà d'acord amb les instruccions del Servei d'Enllumenat Municipal, que 

realitzarà la recepció de la instal·lació. El Projecte elèctric per la legalització de la instal·lació i la seva 

tramitació, serà a càrrec de les despeses generals de l'empresa adjudicatària.  

 

La instal·lació s’efectuarà per Instal·lador Autoritzat, pertanyent a Empresa amb Registre de 

Responsabilitat. 

 

3.3.9.12 Potència instal∙lada.  
 

Distingirem entre els conceptes de potència instal·lada, potència consumida, i potència de càlcul 

segons REBT. La potència consumida o real és la instal·lada incrementada un 20% per a tenir en 

compte les pèrdues en els equips d’encesa. La potència de càlcul, és la potència instal·lada 

incrementada en un 80% en cas de lluminàries de descàrrega, per a tenir en compte els 

sobrecorrents d’encesa. En canvi, les lluminàries LED no han d’aplicar aquest coeficient.  

 

A continuació es mostra la taula resum de potències de les dos noves línies d’enllumenat a instal·lar: 

 

    Línia 1 
Carrer 

Línia 2 
Carretera 

Línia 3 
Camí 

Potència lluminària (W) 55 68 55 
Tipus lluminària  LED LED LED 
Potència instal·lada (W) 220    340   110 
Potència de càlcul (W)  220   340   110 
Intensitat (majorada) (A)  0.42   0.66   0.21 
Secció inicial mm2 4x10 4x10 4x10 
Màxima caiguda de tensió (%)  0.061  0.132   0.023  
Interruptor automàtic omnipolar (A) 16  16  16 
Interruptor diferencial mA 300 mA 300 mA 300 mA 

Reductor de flux en capçalera    si  si  si 
Doble nivell    no  no  no 

 
 
2.3.5.10. Posta a terra 
 
Totes les parts metàl·liques han d’estar connectades a terra, així com les bases de les 
columnes i bàculs, i les parts metàl·liques en els armaris de maniobra. 
La línia d’enllaç amb terra serà d’una secció de 35 mm2 de coure i unirà la base de les 
columnes amb l’elèctrode. La unió es farà mitjançant cargols, femella i contrafemella. 
 
 
3.4 XARXA ELÈCTRICA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
 
3.4.1 Objecte 
 
L’ objecte del present capítol es la definició de la xarxa de mitja i baixa tensió a construir. 
 
3.4.2 Proposta 
 
S’ha previst la connexió amb la estació transformadora més propera a la urbanització situada 
a centre Biure. Des d’aquesta es farà la distribució de baixa fins les escomeses previstes a 
cada parcel·la. També es donarà servei al quadre d’enllumenat públic. 
 
Aquestes tasques han estat consensuades amb Endesa i s’executaran segons pressupost 
presentat per la Companyia. 
 
El projecte també inclou el desplaçament d’un poste elèctric (segons indica el plànol) i la 
connexió d’una bomba d’aigua existent bora el riu. 
 
3.4.3 Estacions de transformació 
 
Es la existent al municipi, no n’hi ha prevista cap de nova. 
 
 
3.4.4 Instal∙lació de baixa tensió 
 
Des del centre de transformació s’executaran tres noves línies per servei al es parcel·les del 
carrer A, les del carrer de la fon i també l’enllumenat i el poste existent. 
Les entrades i sortides de les índies als centres seran subterrànies, a través d’uns tubs de PVC 
disposats a l’efecte i, mitjançant les corresponents caixes terminals, la línia d’arribada es 
connectarà a la primera cel.la, que serà de les anomenades línia, i tindrà un interruptor 
seccionador rotatiu d’hexafluorur de sofre (SF6) i 400 A d’intensitat nominal, que constituirà 
el seccionament general a partir del qual sortirà un embarrat que unirà totes les cel.les entre si. 
 
 
La xarxa de distribució en baixa tensió es farà soterrada. De cada estació transformadora 
sortiran dues línies de distribució. 
 



 
2.3.9.1. Estesa de cables 
 
Els conductors s’instal·laran a l’interior de rases sota les voravies, i s’envoltaran amb una 
capa de sorra. Sobre aquesta es col·loca la placa de protecció i sobre aquesta la banda de 
senyalització. 
En el pas de vials, el creument es realitzarà sota tubs de protecció de PVC formigonat amb un 
diàmetre mínim de 160 mm que permeti la substitució dels cables. Sempre es col·locarà un 
tub de reserva. 
La fondària d’instal·lació dels conductors serà de 0,70 m sota les voravies i de 0,90 m en els 
passos de carrers. En les línies de mitja tensió s’augmentarà en 20 cm la profunditat anterior. 
Els conductors es disposaran al costat de la façana amb una separació mínima de 0,20 m, 
essent la distància que es mantindrà igualment respecte de l’aigua i els conductors de mitja 
tensió. 
Tota la instal·lació es realitzarà per FECSA-ENDESA o empressa acreditada i sota la 
supervisió d’obra de la companyia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 
3.5.1 Objecte 
 
L’ objecte del present capítol és la instal·lació de la canalització soterrada i arquetes dels 
serveis de comunicacions del sector. 
 
3.5.2 Criteris de disseny 
 
Es preveu la connexió a les línies projectades per companyia situades a l’inici del sector. 
Els criteris seguits per a la definició de les obres i línies a construir serà: 

● Totes les línies dins del àmbit hauran d’esser soterrades, tant les de nova 
construcció com les existents. 

● Les característiques tècniques seran les establertes per les normatives de la 
companyia, i s’adaptaran a les condicions municipals d’ocupació del subsòl i 
utilització dels conductes per part dels diferents operadors de telefonia, veu, dades 
i televisió. 

● Es preveurà el subministrament a totes les parcel.les privades i es farà una previsió 
per a les zones d’equipaments. 

 
3.5.3 Descripció de la instal∙lació 
 
El traçat i les característiques de la xarxa estan subjectes a l’informe de Telefònica.  
 
La instal·lació consta de una xarxa amb 2 tubs de polietilè de doble capa de diàmetre 63 mm. 
als carrers que donen servei a les parcel·les, i al carrer de la Font, tram A, 2 tubs de polietilè 
de doble capa de diàmetre 110 mm.  
 
A les parcel·les es preveuen arquetes tipus M i als creuaments del tipus H 



 
2.3.9.  JARDINERIA 
 
2.3.9.1. Objecte 
 
L’objecte del present projecte és el tractament final dels espais lliures que hauran d’esser 
cedits a l’Ajuntament. 
 
2.3.1.2. Condicionament zonas verdes 
 
Pel què fa a les zones verdes disposades es procedirà a la esbrossada i neteja de les mateixes. 
Tot seguit es procederà al plantat d’arbres i al plantat de vegetació del tipus arbustiu. 
Els arbres de la zona verda seran dels següents tipus: 

● Quercus suber (suro) 
● Platanys hyspanica (Plàtan) 

Els arbusts a plantar en la zona verda seran majoritàriament dels següents tipus: 
● Rosmarinus postratas 

Les plantes d’aquesta zonas seran, com a mínim, de dos anys, mediterrànies autòctones, de 
baix manteniment dels arbres de nova plantació serà de 18 cm i l’alçada mínima dels arbusts 
de 60 cm. 
 
2.3.9.3. Arbrat viari 
 
Es preveu de plantar arbres en els escossells sobre vorera i a les zones verdes segons plànols 
adjunts. Els escossells seran quadrats de dimensions 1x1m de formigó de la casa ASBA. 
Tots tindran més de 12 cm de diàmetre i 3 m d’alçada mínima, aniran amb contenidor, es 
col.locaran en clots proporcionals, on s’hauran posat, prèviament, terra vegetal al fons. 
 
Abans es condicionaran les terres  amb una capa de 10cm de terra vegetal i en els talussos es 
col·locarà malla de coco. 
  
2.3.10. MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 
 
2.3.10.1. Objecte 
 
L’objecte del present annex és la definició del mobiliari urbà de la senyalització a col·locar. 
 
2.3.10.2. Mobiliari urbà 
 
S’ha previst la instal·lació del següent mobiliari urbà: 
 

-Banc de 1,8 m de longitud model NeoBarcino de Fundició Dúctil benito 
-Papereres de 60 litres de capacitat, model PA600A de Fundició Dúctil benito 

 
2.3.10.3. Senyalització 
 
La senyalització de l’accés es realitzarà d’acord amb les Recomanacions de senyalització 
Vertical i Horitzontal per a rotondes interurbanes de la Direcció General de Carreteres amb 
senyals i marques vials reglamentàries i seran de les dimensions i formes exigides en les 

Normes de la Direcció General de Carreteres 8.41-IC i 8.2-IC catàlegs posteriors. Es 
Col.locara senyal se STOP en inici carre de la Font tram A abans d’arribar a carretera així 
com al creuament del carrer B amb aquest tram A del carrer de La Font aixicom un indicador 
en aquest punt de carrer sense sortida 
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1.A.5.- QUADRE COMPARATIU 

 Segons modificació puntual 
núm.1 Normes Subsidiàries 

Segons Pla Parcial urbanístic i en vermell 
segons Projecte urbanització 

Superfície total Sector 100% 16.354 m² 100% 16.354 m²       16.354m2 

     

Superfície sector 100% 16.354 m² 100% 16.354 m²        16.354m2    

Sistema de parcs i jardins + 10% 1.635 m² 13,03% 2.115,79 m²    2.308,68 m2 

Reserva complementària  1%    180 m² 1%    180,00 m²       180,00 m2 

Sistema de parcs i jardins 11% 1.815 m² 14,03% 2.295,79 m²    2.488,68 m2 

Sistema d’equipaments + 6%    981 m² 6% 985,04 m²          985,04 m2 

Reserva complementària 1%    180 m² 1% 180 m²               180,00,m2 

Sistema d’equipaments 7% 1.161 m² 7,12% 1.165,04       1.165,04 m2 

Serveis tècnics i ambientals   0,34%      55,50 m²         20,94 m2 

Sistema viari    18,22% 2.979,59 m²     2.900,43m2 

TOTAL SISTEMES 18% 2.976 m² 39,72% 6.495,92 m²    6.575,09 m2 

TOTAL ZONES   60,28% 9.857,82         9.788,65 m2 

 

Superfície total Sector 100% 16.354 m² 100% 16.353,74 m²    16.363,74 m2 

TOTAL SISTEMES 18% 2.976 m² 39,72% 6.495,92 m²      6.575.09 m2 

 

Es compleix, per tant, amb tot el que està establert en la modificació puntual núm. 1 de les Normes Subsidiàries de planejament de Biure – SAU 1 “La Famada”: 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga 
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1 NETEJA DEL TERRENY 

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

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

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 

inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 



Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost. 
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
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SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga 
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1 NETEJA DEL TERRENY 

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

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

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 

inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 



Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, 
punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost. 
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 



Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems 
lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en 
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 
35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no 
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat 
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical 
de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En 
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts 
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.
  
1.1.2 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el 
trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de  50cm d’espessor, 
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, 
es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície 
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 

Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a 
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
1.1 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 
murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de 
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la 
resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir 
no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no 
havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de 
formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les 
característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó 
compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques 
físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o 
igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 



Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, 
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, 
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves 
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la 
superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció 
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran 
amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts 
realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi 
d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver 
revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant 
aquesta, se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-se 
peces de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El 
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de 
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, 
que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al 
mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els 
brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de 
llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la 
col·locació de les armadures i l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge 
en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets 
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es 
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un 
mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar 
en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com 
a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es 
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús 
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les 
soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-

mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne 
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els 
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i 
la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària  1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir 
junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser  a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor  al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de 
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no 
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm 
o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de 
caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 



Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També 
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària  1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre  3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà  0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 



resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i 
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 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 en que sigui necessari. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar 
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas 
de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació 
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 



  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada 
sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. 
La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del 
programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa 
general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
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. Han de quedar centrats i alineats dins de la 
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior 
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb 
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” 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. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de 
col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C 
sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 



disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. 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) Planor: ± 10 mm/m. 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. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per 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. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia 
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. 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. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. 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, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha 
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament 
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La 
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar 
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de 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. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, 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. La part superior del bastiment i de la 
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no 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. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 



Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en 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. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 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 de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de 
depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques. 
  
Components  
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, flexibilitat 
per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte 
alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i 
dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les 
operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge 
és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de 
quedar cobert per la tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la 
superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre 
eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es 
construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

  
Verificacions 
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 

1 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions 
per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al 
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 
172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la 
xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. 
Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, 
armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 



  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la 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. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la 
seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de 
l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, 
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de 
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà 
també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
1.2 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la 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. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de 
l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, 
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o 
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha 
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
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Projecte d´Urbamització Pla Parcial ´´LA FAMADA´´

AMIDAMENTS Data: 09/11/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 00  ARRANCADA PAVIMENTS
Título 3 01  ARRANCADA

1 F2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Font Tram B 1,000 53,640 0,900 0,350 16,897 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,100 0,900 0,350 0,347 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,790 0,900 0,350 2,139 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,383

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la font Tram A
2 canto esquerra 1,000 7,410 7,410 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,650 9,650 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,920 14,920 C#*D#*E#*F#
5 1,000 12,660 12,660 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,230 12,230 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,990 10,990 C#*D#*E#*F#
8 canto dret
9 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,870 10,870 C#*D#*E#*F#
12 1,000 27,190 27,190 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,330 10,330 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
15 Carrer de la Font Tram B 1,000 53,640 53,640 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,790 6,790 C#*D#*E#*F#
18 Carrer de la Font Tram C
19 1,000 57,380 57,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 256,110

3 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera
2 Tram entre C de la Font Tram A i Casc

Urba
3 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 35,570 35,570 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 09/11/17 Pàg.: 2

5 1,000 22,020 22,020 C#*D#*E#*F#
6 Tram entre c de la Font i final urb.
7 1,000 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,930 5,930 C#*D#*E#*F#
9 1,000 50,180 50,180 C#*D#*E#*F#

10 1,000 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 13,730 13,730 C#*D#*E#*F#
12 1,000 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,450 10,450 C#*D#*E#*F#
14 1,000 19,520 19,520 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,370 20,370 C#*D#*E#*F#
16 1,000 16,780 16,780 C#*D#*E#*F#
17 1,000 15,760 15,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,790

4 F2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la font Tram A
2 canto esquerra 1,000 7,410 0,600 4,446 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,650 0,600 5,790 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,920 0,600 8,952 C#*D#*E#*F#
5 1,000 12,660 0,600 7,596 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,230 0,600 7,338 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,990 0,600 6,594 C#*D#*E#*F#
8 canto dret
9 1,000 9,300 0,600 5,580 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,950 0,600 3,570 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,870 0,600 6,522 C#*D#*E#*F#
12 1,000 27,190 0,600 16,314 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,330 0,600 6,198 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,700 0,600 3,420 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,790 0,600 4,074 C#*D#*E#*F#
16 Carrer de la Font Tram C
17 1,000 57,380 0,600 34,428 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,822

5 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera
2 Tram entre C de la Font Tram A i Casc

Urba
3 1,000 14,500 0,600 8,700 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 09/11/17 Pàg.: 3

4 1,000 35,570 0,600 21,342 C#*D#*E#*F#
5 1,000 22,020 22,020 C#*D#*E#*F#
6 Tram entre c de la Font i final urb.
7 1,000 6,100 0,600 3,660 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,930 0,600 3,558 C#*D#*E#*F#
9 1,000 50,180 0,600 30,108 C#*D#*E#*F#

10 1,000 12,400 0,600 7,440 C#*D#*E#*F#
11 1,000 13,730 0,600 8,238 C#*D#*E#*F#
12 1,000 10,480 0,600 6,288 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,450 0,600 6,270 C#*D#*E#*F#
14 1,000 19,520 0,600 11,712 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,370 0,600 12,222 C#*D#*E#*F#
16 1,000 16,780 0,600 10,068 C#*D#*E#*F#
17 1,000 15,760 0,600 9,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,082

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 00  ARRANCADA PAVIMENTS
Título 3 02  TRASLLAT RUNES

1 F2431230 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gruix 15cm
2 Esponjament 50% C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la font Tram A C#*D#*E#*F#
4 canto esquerra 1,500 7,410 0,600 0,150 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,500 9,650 0,600 0,150 1,303 C#*D#*E#*F#
6 1,500 14,920 0,600 0,150 2,014 C#*D#*E#*F#
7 1,500 12,660 0,600 0,150 1,709 C#*D#*E#*F#
8 1,500 12,230 0,600 0,150 1,651 C#*D#*E#*F#
9 1,500 10,990 0,600 0,150 1,484 C#*D#*E#*F#

10 canto dret
11 1,500 9,300 0,600 0,150 1,256 C#*D#*E#*F#
12 1,500 5,950 0,600 0,150 0,803 C#*D#*E#*F#
13 1,500 10,870 0,600 0,150 1,467 C#*D#*E#*F#
14 1,500 27,190 0,600 0,150 3,671 C#*D#*E#*F#
15 1,500 10,330 0,600 0,150 1,395 C#*D#*E#*F#
16 1,500 5,700 0,600 0,150 0,770 C#*D#*E#*F#
17 1,500 6,790 0,600 0,150 0,917 C#*D#*E#*F#
18 Carrer de la Font Tram C
19 1,500 57,380 0,600 0,150 7,746 C#*D#*E#*F#
20 Carretera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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21 Tram entre C de la Font Tram A i Casc
Urba

22 1,500 14,500 0,600 0,150 1,958 C#*D#*E#*F#
23 1,500 35,570 0,600 0,150 4,802 C#*D#*E#*F#
24 1,500 22,020 33,030 C#*D#*E#*F#
25 Tram entre c de la Font i final urb.
26 1,500 6,100 0,600 0,150 0,824 C#*D#*E#*F#
27 1,500 5,930 0,600 0,150 0,801 C#*D#*E#*F#
28 1,500 50,180 0,600 0,150 6,774 C#*D#*E#*F#
29 1,500 12,400 0,600 0,150 1,674 C#*D#*E#*F#
30 1,500 13,730 0,600 0,150 1,854 C#*D#*E#*F#
31 1,500 10,480 0,600 0,150 1,415 C#*D#*E#*F#
32 1,500 10,450 0,600 0,150 1,411 C#*D#*E#*F#
33 1,500 19,520 0,600 0,150 2,635 C#*D#*E#*F#
34 1,500 20,370 0,600 0,150 2,750 C#*D#*E#*F#
35 1,500 16,780 0,600 0,150 2,265 C#*D#*E#*F#
36 1,500 15,760 0,600 0,150 2,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,507

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 01  MOVIMENT  DE TERRES
Título 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments Autocad ampla x sup
seccio

2 Seciio 1-1 1,000 1,810 10,920 19,765 C#*D#*E#*F#
3 Seccio 2-2 1,000 1,200 6,000 7,200 C#*D#*E#*F#
4 Seccio 3-3 1,000 2,260 6,000 13,560 C#*D#*E#*F#
5 Seccio 4-4 1,000 0,650 6,000 3,900 C#*D#*E#*F#
6 Seccio 5-5 1,000 2,650 6,000 15,900 C#*D#*E#*F#
7 Seccio 6-6 1,000 4,790 6,000 28,740 C#*D#*E#*F#
9 Acces carrer B 1,000 34,020 10,000 340,200 C#*D#*E#*F#

11 Lateral dret carrer de la font ampliacio
vorera

1,000 10,120 75,000 759,000 C#*D#*E#*F#

12 Lateral esquerra  carrer de la font
amoliacio vorera

1,000 4,890 37,000 180,930 C#*D#*E#*F#

13 1,000 3,740 26,000 97,240 C#*D#*E#*F#
14 Seccions encontre amb carretera
15 Seccio 3-3 1,000 6,920 1,100 7,612 C#*D#*E#*F#
16 Seccio 6-6 1,000 6,280 2,930 18,400 C#*D#*E#*F#
17 Seccio 5-5 1,000 7,230 2,430 17,569 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 09/11/17 Pàg.: 5

18 Seccio 4-4 1,000 6,920 2,670 18,476 C#*D#*E#*F#
19 Seccio 7-7 1,000 8,030 2,100 16,863 C#*D#*E#*F#
20 Seccio 8-8 1,000 4,840 3,840 18,586 C#*D#*E#*F#
21 Seccio 9-9 1,000 9,840 2,800 27,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.591,493

2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona Est limitada per trams carrer de
La Font i carretera

2 1,000 1.950,000 1.950,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.950,000

3 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments Autocad ampla x sup
seccio

2 Secció 7-7 1,000 1,770 14,730 26,072 C#*D#*E#*F#
3 Secció 9-9 1,000 1,870 1,350 2,525 C#*D#*E#*F#
4 Secció 10-10 1,000 9,660 13,350 128,961 C#*D#*E#*F#
5 Secció 11-11 1,000 0,680 13,500 9,180 C#*D#*E#*F#
6 1,000 22,060 12,230 269,794 C#*D#*E#*F#
7 Secció 12-12 1,000 27,410 13,500 370,035 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,780 13,500 10,530 C#*D#*E#*F#
9 Secció 13-13 1,000 0,920 13,500 12,420 C#*D#*E#*F#

10 1,000 20,700 13,500 279,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.108,967

4 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament de Autocad
2 Zona ajardinada 1,000 297,170 297,170 C#*D#*E#*F#
3 1,000 78,760 78,760 C#*D#*E#*F#
4 1,000 27,020 27,020 C#*D#*E#*F#
5 Voral carretera i carrer de la Font tram

A
1,000 224,340 224,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,290

5 F226220F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments Autocad ampla x sup
seccio

EUR
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2 Seccio 6.6 1,000 4,130 2,190 9,045 C#*D#*E#*F#
3 Seccio 7-7 1,000 4,900 4,450 21,805 C#*D#*E#*F#
4 Seccio 8-8 1,000 4,960 7,660 37,994 C#*D#*E#*F#
5 Seccio 9-9 1,000 6,790 12,740 86,505 C#*D#*E#*F#
6 Seccio 10-10 1,000 9,830 6,910 67,925 C#*D#*E#*F#
7 Seccio 11-11 1,000 5,870 7,120 41,794 C#*D#*E#*F#
8 Secció 12-12 1,000 6,020 6,850 41,237 C#*D#*E#*F#
9 Seccio 13-13 1,000 5,450 6,950 37,878 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,183

6 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer cul de sac
2 Amidament directe 1,000 622,300 0,380 236,474 C#*D#*E#*F#
3 aparcament 1,000 87,690 0,380 33,322 C#*D#*E#*F#
4 Vorera carretera i canto esquerra tram

A
5 carrer de la Font
6 1,000 250,000 0,320 80,000 C#*D#*E#*F#
7 Vorera  carretera i canto dret tram A

carrer
8 de La Font 1,000 178,000 0,320 56,960 C#*D#*E#*F#
9 Carrer B 1,000 247,000 0,320 79,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,796

7 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esponjament 20%
2 Carrer cul de sac C#*D#*E#*F#
3 Amidament directe 1,200 622,300 0,140 104,546 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,546

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 01  MOVIMENT  DE TERRES
Título 3 02  TRASLLAT DE TERRES

1 F2R350D9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments Autocad ampla x sup
seccio

EUR
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2 Seciio 1-1 1,000 1,810 10,920 19,765 C#*D#*E#*F#
3 Seccio 2-2 1,000 1,200 6,000 7,200 C#*D#*E#*F#
4 Seccio 3-3 1,000 2,260 6,000 13,560 C#*D#*E#*F#
5 Seccio 4-4 1,000 0,650 6,000 3,900 C#*D#*E#*F#
6 Seccio 5-5 1,000 2,650 6,000 15,900 C#*D#*E#*F#
7 Seccio 6-6 1,000 4,790 6,000 28,740 C#*D#*E#*F#
9 Acces carrer B 1,000 34,020 10,000 340,200 C#*D#*E#*F#

11 Lateral dret carrer de la font ampliacio
vorera

1,000 10,120 75,000 759,000 C#*D#*E#*F#

12 Lateral esquerra  carrer de la font
amoliacio vorera

1,000 4,890 37,000 180,930 C#*D#*E#*F#

13 Terraplenat 1,000 3,740 26,000 97,240 C#*D#*E#*F#
14 amidaments Autocad ampla x sup

seccio
15 Secció 7-7 -1,000 1,770 14,730 -26,072 C#*D#*E#*F#
16 Secció 9-9 -1,000 1,870 1,350 -2,525 C#*D#*E#*F#
17 Secció 10-10 -1,000 9,660 13,350 -128,961 C#*D#*E#*F#
18 Secció 11-11 -1,000 0,680 13,500 -9,180 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 22,060 12,230 -269,794 C#*D#*E#*F#
20 Secció 12-12 -1,000 27,410 13,500 -370,035 C#*D#*E#*F#
21 -1,000 0,780 13,500 -10,530 C#*D#*E#*F#
22 Secció 13-13 -1,000 0,920 13,500 -12,420 C#*D#*E#*F#
23 -1,000 20,700 13,500 -279,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,468

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 02  PAVIMENTS
Título 3 01  PAVIMENTS FORMIGO

1 M9RHU000 pa Reparacio paviment de formigo en trams existentns

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament de Autocad
2 carrer vial B 1,000 374,880 374,880 C#*D#*E#*F#
3 carrer de la Font tram B 1,000 129,990 129,990 C#*D#*E#*F#
4 carrer de la Font tram C 1,000 122,450 122,450 C#*D#*E#*F#
5 aparcament 1,000 87,690 87,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 715,010

3 F9G1444B m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gruix 18cm
2 Amidament de Autocad C#*D#*E#*F#
3 carrer vial B 1,000 374,880 0,180 67,478 C#*D#*E#*F#
4 carrer de la Font tram B 1,000 129,990 0,180 23,398 C#*D#*E#*F#
5 carrer de la Font tram C 1,000 122,450 0,180 22,041 C#*D#*E#*F#
6 aparcament 1,000 87,690 0,180 15,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,701

4 F9G4F68B m2 Pavimento de hormigón con fibras HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 12 cm de espesor, de consistencia fluida y
un contenido en fibras de acero entre 20 y 25 kg/m3, tamaño máximo del árido 12 mm, extendido mediante
bombeo, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera carretera i canto esquerra tram
A

2 carrer de la Font
3 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera  carretera i canto dret tram A

carrer
5 de La Font 1,000 178,000 178,000 C#*D#*E#*F#
6 Carrer B 1,000 247,000 247,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

5 F921R01G m3 Subbase de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de hormigón, con extendido y compactado del
material al 96 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gruix 18cm
2 Amidament de Autocad C#*D#*E#*F#
3 carrer vial B 1,000 374,880 0,200 74,976 C#*D#*E#*F#
4 carrer de la Font tram B 1,000 129,990 0,200 25,998 C#*D#*E#*F#
5 carrer de la Font tram C 1,000 122,450 0,200 24,490 C#*D#*E#*F#
6 aparcament 1,000 87,690 0,200 17,538 C#*D#*E#*F#
7 Vorera carretera i canto esquerra tram

A
8 carrer de la Font
9 1,000 250,000 0,200 50,000 C#*D#*E#*F#

10 Vorera  carretera i canto dret tram A
carrer

11 de La Font 1,000 178,000 0,200 35,600 C#*D#*E#*F#
12 Carrer B 1,000 247,000 0,200 49,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,002

6 F7B451B0I5UL m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la
serie ROOFTEX de TEXSA , colocado sin adherir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gruix 18cm
2 Amidament de Autocad C#*D#*E#*F#
3 carrer vial B 1,000 374,880 374,880 C#*D#*E#*F#
4 carrer de la Font tram B 1,000 129,990 129,990 C#*D#*E#*F#
5 carrer de la Font tram C 1,000 122,450 122,450 C#*D#*E#*F#
6 aparcament 1,000 87,690 87,690 C#*D#*E#*F#
7 Vorera carretera i canto esquerra tram

A
8 carrer de la Font
9 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

10 Vorera  carretera i canto dret tram A
carrer

11 de La Font 1,000 178,000 178,000 C#*D#*E#*F#
12 Carrer B 1,000 247,000 247,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.390,010

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 02  PAVIMENTS
Título 3 02  VORERES I GUALS

1 F985A70HFA36 m Gual de peces de formigó, doble capa, 40x60x10 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Article: ref. HPHPUE de la
serie Pastes d'unió de HISPALAM amb p.p peces especial d'encontra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de La Font
2 tram A canto esquerra 1,000 12,480 12,480 C#*D#*E#*F#
3 Tram B  canto dreta 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,880

2 F965P1DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció insitu per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la font Tram A
2 canto esquerra 1,000 7,410 7,410 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,650 9,650 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,920 14,920 C#*D#*E#*F#
5 1,000 12,660 12,660 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,230 12,230 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,990 10,990 C#*D#*E#*F#
8 canto dret
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9 1,000 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
10 1,000 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,870 10,870 C#*D#*E#*F#
12 1,000 27,190 27,190 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,330 10,330 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
15 Carrer de la Font Tram B 1,000 53,640 53,640 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,790 6,790 C#*D#*E#*F#
19 Carretera
20 Tram entre C de la Font Tram A i Casc

Urba
21 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
22 1,000 35,570 35,570 C#*D#*E#*F#
23 1,000 22,020 22,020 C#*D#*E#*F#
24 Tram entre c de la Font i final urb.
25 1,000 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
26 1,000 5,930 5,930 C#*D#*E#*F#
27 1,000 50,180 50,180 C#*D#*E#*F#
28 1,000 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#
29 1,000 13,730 13,730 C#*D#*E#*F#
30 1,000 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
31 1,000 10,450 10,450 C#*D#*E#*F#
32 1,000 19,520 19,520 C#*D#*E#*F#
33 1,000 20,370 20,370 C#*D#*E#*F#
34 1,000 16,780 16,780 C#*D#*E#*F#
35 1,000 15,760 15,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,520

3 F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció in situ per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera carretera canto esquerra
2 1,000 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,040 13,040 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,510 10,510 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
7 2,000 5,190 10,380 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,360 10,360 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,540 8,540 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#
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12 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 5,770 5,770 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,970 5,970 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,240 2,240 C#*D#*E#*F#
17 Canto dret carrer traA c/ de la Font i

carretera
18 1,000 13,070 13,070 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,870 8,870 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
21 1,000 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
22 1,000 18,560 18,560 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 11,430 11,430 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,970 2,970 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,670 2,670 C#*D#*E#*F#
27 1,000 23,380 23,380 C#*D#*E#*F#
28 1,000 29,590 29,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,980

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 02  PAVIMENTS
Título 3 03  ESCORSELLS I CUNETES

1 F978PB41 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de La Font Tram A
2 Canto dret
3 1,000 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,340 17,340 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,830 30,830 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
9 canto esquerra

10 1,000 11,530 11,530 C#*D#*E#*F#
11 1,000 32,480 32,480 C#*D#*E#*F#
12 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,450 10,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,350

2 F978QGD1 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera
2 Tram entre C de la Font Tram A i Casc

Urba
3 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 35,570 35,570 C#*D#*E#*F#
5 1,000 22,020 22,020 C#*D#*E#*F#
6 Tram entre c de la Font i final urb.
7 1,000 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,930 5,930 C#*D#*E#*F#
9 1,000 50,180 50,180 C#*D#*E#*F#

10 1,000 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#
11 1,000 13,730 13,730 C#*D#*E#*F#
12 1,000 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,450 10,450 C#*D#*E#*F#
14 1,000 19,520 19,520 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,370 20,370 C#*D#*E#*F#
16 1,000 16,780 16,780 C#*D#*E#*F#
17 1,000 15,760 15,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,790

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 02  PAVIMENTS
Título 3 04  PAVIMENT SAULO

1 F9A1201H m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera dreta c de la Font i carretera
2 1,000 206,900 0,200 41,380 C#*D#*E#*F#
3 Vorera esquerra  c de La Font i

carretera
1,000 273,210 0,200 54,642 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,022

2 F7B451B0C72N m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la
serie  Danofelt PY de DANOSA , colocado sin adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera dreta c de la Font i carretera
2 1,000 206,900 206,900 C#*D#*E#*F#
3 Vorera esquerra  c de La Font i

carretera
1,000 273,210 273,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,110
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Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 02  PAVIMENTS
Título 3 05  PAVIMENT ASFALTIC

1 F9H3B5PE m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM de temperatura baixa, 11B
PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de
trànsit de 5 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Font Tram A 1,000 72,000 6,000 432,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 05  ESGLAONS

1 F9V3U010 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5 cm de gruix, color gris, col·locat a truc de
maceta amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio zona verda i carrer de la font
2 19,000 5,250 99,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,750

2 F9341531 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra tolerable i ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament directe
2 Zona eacala 1,000 50,780 0,200 10,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,156

3 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra
llosa formigo

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala
2 dos rams 2,000 7,800 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 06  JARDINERIA

1 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

EUR

Projecte d´Urbamització Pla Parcial ´´LA FAMADA´´

AMIDAMENTS Data: 09/11/17 Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talussos amidament directe autocad
2 1,000 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 226,090 226,090 C#*D#*E#*F#
4 1,000 78,760 78,760 C#*D#*E#*F#
5 1,000 27,020 27,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,870

2 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talussos amidament directe autocad
2 1,000 292,170 0,100 29,217 C#*D#*E#*F#
3 1,000 226,090 0,100 22,609 C#*D#*E#*F#
4 1,000 78,760 0,100 7,876 C#*D#*E#*F#
5 1,000 27,020 0,100 2,702 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,404

3 FR451R3F u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 17 a 20 cm, en contenidor de més de 80 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona verda 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 FR451R30 Pa Arrancada arbrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres carrer de la Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part central 1,000 600,000 0,100 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F7B451B0C72N m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la
serie  Danofelt PY de DANOSA , colocado sin adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part central 1,000 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

7 FR6B1152 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno previamente preparado, en
una pendiente inferior al 35 %, y con primer riego
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 unitat x m2
2 Talussos amidament directe autocad C#*D#*E#*F#
3 3,000 184,000 552,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 226,090 678,270 C#*D#*E#*F#
5 3,000 78,760 236,280 C#*D#*E#*F#
6 3,000 27,020 81,060 C#*D#*E#*F#
7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.547,610

8 FR6B1154 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en maceta de volumen < 1 l, en terreno previamente
preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y con primer riego

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,5 unitat x m2
2 Talussos amidament directe autocad C#*D#*E#*F#
3 3,500 184,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 3,500 226,090 791,315 C#*D#*E#*F#
5 3,500 78,760 275,660 C#*D#*E#*F#
6 3,500 27,020 94,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.161,545

9 FR6B2252 u Plantación dispersa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno no preparado, en una
pendiente inferior al 35 %, y con primer riego

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 unitat x m2
2 Talussos amidament directe autocad C#*D#*E#*F#
3 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 198,000 396,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 50,200 100,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 12,400 24,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 701,200

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 07  MOBILIARI URBA

1 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer i zona verda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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2 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona verda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FQ11GB00 u Poste i senyal de Trafic homologada  inclos col·locacio amb base de dau de formigo

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal STOP
2 Sortida cdarretera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sortida carrer sense sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Senyal VELOCITAT LIMITADA
5 Carrer de la Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Carrer sense sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Senyal CARRER SENSE SORTIDA
8 Entrada a aquest carrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Senyal PROHIBIT ESTACIONAR

10 Carrer de La Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Carrer sense sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 08  INSTAL-LACIONS
Título 3 01  SANAJAMENT
SUBCAPITOL2 01  RESIDUALS

1 FFB1Z004 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, resisténcia a l'aixafada SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa en el tub,
segun pr EN - 13476 col·locat en fons de la rasa sobre llIT de sorra i cobert amb sorra 15 cm sobre el tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer Font (connexió) 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 plaça 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 FFB1Z000 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre
nominal exterior, resisténcia a l'aixafada SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa en el tub,
segun pr EN - 13476 col·locat en fons de la rasa sobre llIT de sorra i cobert amb sorra 15 cm sobre el tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Font A 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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2 Carretera 1,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 FDD1Z002 u Subministre i col.locacio de con de formigó per transició de pou circular de D=100 mm a D= 650 mm de peces
de formigó amb ejecució prefabricada, col.locats amb morter mixte 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 3,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 8,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5 FDB176E0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 3,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 3,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 8,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

7 FDDZ7CE4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i
classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 3,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FD1ZV003 u Connexió de col·lector a pou de registre, inclòs material auxiliar i totes les feines adients.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 3,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 7,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 FD1ZV002 u Subministrament i col.locació de connexió de servei, composada de polietilè d'alta densitat amb tub de doble
paret de diam. interior <o = a 200 mm per a les xarxes de sanejament sense pressió, d'acord amb la norma
UNE-EN 13476, classe SN8, connectat mitjançant arqueta cega al col · lector de sanejament. Inclou
connexionado de sortida de edifici a arqueta, connexió de tub de de polietilè d'alta densitat amb tub de doble
paret de diam. interior <o = a 500 mm per a les xarxes de sanejament sense pressió, d'acord amb la norma
UNE-EN 13476, classe SN8, colze de PEAD de 45 º per connexió a xarxa pública i arqueta cega. Inclús p / p
d'accessoris de connexió i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 11,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 F2225243 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER SANEJAMENT, EN TERRENY COMPACTE, AMB PALA RETROEXCAVADORA,
DEIXANT PART EL MATERIAL A LA VORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRANT
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dia.315 C#*D#*E#*F#
2 Carrer a 1,000 95,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 10,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
4 plaça 1,000 45,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
5 Dia.400 C#*D#*E#*F#
6 Font A 1,000 25,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
7 Carretera 1,000 125,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
8 Pous C#*D#*E#*F#
9 Carrer a 3,000 1,500 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

10 plaça 7,000 1,500 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 463,500

11 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, 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 Dia.315 C#*D#*E#*F#
2 Carrer a 1,000 95,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 10,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
4 plaça 1,000 45,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
5 Dia.400 C#*D#*E#*F#
6 Font A 1,000 25,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
7 Carretera 1,000 125,000 0,600 2,200 C#*D#*E#*F#
8 Pous C#*D#*E#*F#
9 Carrer a 3,000 1,500 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

10 plaça 7,000 1,500 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 463,500

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 08  INSTAL-LACIONS
Título 3 01  SANAJAMENT
SUBCAPITOL2 02  PLUVIALS

1 FFB1Z000 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre
nominal exterior, resisténcia a l'aixafada SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa en el tub,
segun pr EN - 13476 col·locat en fons de la rasa sobre llIT de sorra i cobert amb sorra 15 cm sobre el tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera 80,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2 FDK2Z901 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis d'aigua segons especificacions companyia d'aigua. Inclou tapa de fosa amb inscripció segons
companyia o per integració de paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera 2,000 C#*D#*E#*F#
2 plaça 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FD1ZV003 u Connexió de col·lector a pou de registre, inclòs material auxiliar i totes les feines adients.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carretera 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F2225243 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER SANEJAMENT, EN TERRENY COMPACTE, AMB PALA RETROEXCAVADORA,
DEIXANT PART EL MATERIAL A LA VORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRANT
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera 1,000 80,000 0,600 2,200 105,600 C#*D#*E#*F#
2 plaça 1,000 80,000 0,600 2,200 105,600 C#*D#*E#*F#
3 zona verda sota cases del tram B c de

la Font
1,000 50,000 0,450 1,200 27,000 C#*D#*E#*F#

4 carrer de la Font tram A 1,000 45,000 0,450 1,200 24,300 C#*D#*E#*F#
5 Zona vera sotacases tram C c de la

cFont
1,000 26,000 0,450 1,200 14,040 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,450 1,200 7,560 C#*D#*E#*F#
7 enllaç amb pou carreter 1,000 10,000 0,450 1,200 5,400 C#*D#*E#*F#
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8 1,000 6,000 0,450 1,200 3,240 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 0,450 1,200 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,360

5 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, 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 Carretera 1,000 80,000 0,600 2,200 105,600 C#*D#*E#*F#
2 plaça 1,000 80,000 0,600 2,200 105,600 C#*D#*E#*F#
3 Zona verda sota cases tram B c de la

Font
1,000 50,000 0,450 1,200 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera tram A c de la Font 1,000 45,000 0,450 1,200 24,300 C#*D#*E#*F#
5 Zona verda sota cases tram C c dela

Font
1,000 25,000 0,450 1,200 13,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 14,000 0,450 1,200 7,560 C#*D#*E#*F#
7 Connexxio a pou carretera 1,000 10,000 0,450 1,200 5,400 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,000 0,450 1,200 2,700 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 0,450 1,200 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,200

6 FFB14655 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 20 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de
plástico y colocado en el fondo de la zanja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona verda sota cases tram c de la
Font

1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 FFB15655 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 25 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de
plástico y colocado en el fondo de la zanja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda sota cases tram C c de la
Font

1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 Connexio carretera 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 Zona verda sota cases tram B c de la

Font
1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 C de la Font tram A 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,500

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 08  INSTAL-LACIONS
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Título 3 02  FONTANERIA

1 FFB1Z008 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaça 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 FFB1Z009 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 1,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

3 FFB1Z001 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 500 mm de diàmetre
nominal exterior, resisténcia a l'aixafada SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa en el tub,
segun pr EN - 13476 col·locat en fons de la rasa sobre llIT de sorra i cobert amb sorra 15 cm sobre el tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

4 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 Plaça 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer a 1,000 195,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,000

5 FN12Z001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual amb brides i tancament elàstic de DN63, PN 16,
model BV-05-47 de BELGICAST, de fundició dúctil, eix de maniobra en acer inoxidable, cos superior en
aleacions de coure, doble junta tórica, caragols de fixació protegits amb resina, revestiment interior i exterior en
pintura epoxi. Allargadora telescòpica d'1 m, trampilló de registre de fosa gris bituminat model 1550 de HAWLE i
connexions a la canonada incloses. Tots els treballs de connexió i petit material inclosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 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 Carrer a 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FDK2Z001 u Subministrament i col.locació de acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), < o =40 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 10 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2 y UNE-EN 12201-3, con
connexionado a nueva acometida con collarín de toma en carga, para tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100 A), < o = 110 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3, rellenado y compactación de
zanja, reposición de pavimento existente i válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 4´´ en arqueta
con tapa de hierro fundido según especificaciones ayuntamiento y/o compañía de aguas. Incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas especiales.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Font 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer a 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FJS1UM40 u Boca de reg amb entrada brida DN40, model BELGICAST BV-05.63, presa inferior brida 50, rosca 1,5'' , tipus
Barcelona, ràcord de sortida 45 mm, amb components accessoris de llautó. Inclòs registre de 30x20 cm i tapa
de fosa de classe C-250 EN-124.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Plaça 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer a 1,000 195,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 230,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 485,000

11 F2221770 m Tub de polietile de 16mm poros baixa intensitat , inclos fixacions connectors i part proporcional de quadre i
temporitzador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talus zona verda i carretera 1,000 1.400,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#
2 Talussos superiors 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 160,250 160,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.700,250

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 08  INSTAL-LACIONS
Título 3 03  HIDRANTS

1 FM21V001 u Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat segons model Municipal de PRADINSA amb dues sortides de 70
mm de diàmetre del tipus Barcelona i connexió d'entrada de DN100. Inclou arqueta i tapa D-400 EN-124. Cos
fabricat en fosa nodular GGG-40, eix d'acer inoxidable AISI 304, seient de llautó CW617N, juntes de fus en
NBR, juntes de drenatge en EPDM, segons normes UNE 23400 i UNE 23407. Instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Plaça 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 08  INSTAL-LACIONS
Título 3 04  XARXA BT

1 PA001E18 u Partida de desplaçament de poste elèctric des de l'estat actual fins la borera segons plànols i indicacions de
companyia i DF. Inclou els següents treballs:

- Treballs de desconnexió del poste actual
- Treballs de desplaçament dels cables elèctrics de l'estat actual a l'estat final, inclou materials, elements i
medis auxiliars
- Treballs de connexió al poste final i del poste a l'arqueta per transició aèrea-soterrada
- Probes de posta en marxa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA001E19 u Partida de desconnexió i retirada de poste elèctric segons plànols i indicacions de companyia i DF. Inclou els
següents treballs:

- Treballs de desconnexió del poste actual, retirada del material a la deixalleria, inclou transport, materials i
medis auxiliars

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG11U940 u Caixa de seccionament de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 63 A, per CDU esquema 9 de FECSA ,
apte per a conductors de fins a 150 mm2 de secció, segons especificacions de FECSA, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 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 Carrer a 1,000 195,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font A 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font B 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la Font C 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

5 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 195,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font A 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font B 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la Font C 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

6 PA001218 u Partida alçada de connexio segons presupost execució material de ENDESAo

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PA0011219 u Partida treballs de MT i BT segons pressupost execucio material de ENDESA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 E618Ç67K u Ninxol d'obra per a muntatge de CGP per a suministre a habitatges, inclos fonaments i muntatgeó de nixol en
façana o terra alineació carrer per a connexió amb entrada-sortida de linia de distribució, totalment instal·lat,
segons especificacions de FECSA. Inclou portes

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 08  INSTAL-LACIONS
Título 3 05  IMI

1 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 Carrer a 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer a 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 185,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la Font 1,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 398,000

2 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer a 2,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 2,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la Font 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,000

3 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Font 2,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 4,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,000

4 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60CM I FINS A UN METRE D'ALÇADA, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 carrer de la font 4,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer a 10,000 C#*D#*E#*F#
3 plaça 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 FDK2U040 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-III 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 Carrer de la Font 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 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 Carrer a 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer a 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 185,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de la Font 1,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 398,000

8 FG1A0929 u Col·locació de Armari de Distribució sobre pedestal homologat per CTNE per 50 línies d'abonat. Inclou pedestal
i fornícula. Acabada. Inclou l'obra civil per la instal·lació i la entrada de tub de PE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 08  INSTAL-LACIONS
Título 3 06  ENNLLUMENAT PUBLIC

1 FHNYZ004 u Columna amb projector per a exteriors amb reflector regulable i llàmpada Vapor de sodi de 150 W. Es munta
una unitat per columna. Inclou equip electrònic alimentació. Marca Carandini o similar

Model: JCH-250 150W HM
Reflector: alumini superpur al 99,98% abrillantat i anoditzat
Difusor: Vidre de seguretat
Xassís: fosa d'alumini a pressió i acabat amb pintura
Pintura: acrílica líquida
Vapor de Sodi: 150W Vap
Grau de protecció: IP65
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S’inclou la columna cilíndrica de 6 mts amb la respectiva base i perns d’ancoratge. També porta la estructura
de suport individual de subjecció del projector. Inclòs làmpada i tots el elements i medis auxiliars. Muntada i
funcionant, pica de posta a terra i dau de formigó de 60x60x60cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FHNYZ006 u Columna amb projector per a exteriors amb reflector regulable i llàmpada LED. Es munta una unitat per
columna. Inclou equip electrònic alimentació. Marca Salvi o similar

Model: SALVI BASIC 490 TOP
Reflector: alumini superpur al 99,98% abrillantat i anoditzat
Difusor: Vidre de seguretat
Xassís: fosa d'alumini a pressió i acabat amb pintura
Pintura: acrílica líquida
Vapor de Sodi: 35W LED
Grau de protecció: IP65

S’inclou la columna cilíndrica de 5 mts amb la respectiva base i perns d’ancoratge. Color negre òxid. També
porta la estructura de suport individual de subjecció del projector. Inclòs làmpada i tots el elements i medis
auxiliars. Muntada i funcionant, pica de posta a terra i dau de formigó de 60x60x60cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de la Font 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Plaça 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 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 Carrer a 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 Carretera 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 535,000

4 FG22TF1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 2,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 Carretera 2,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 2,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça 2,000 55,000 C#*D#*E#*F#
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5 Connexions columnes 11,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.136,000

5 FG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 Carretera 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 535,000

6 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Carretera 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 FG314606 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X10 MM2,
AMB ARMADURA DE FEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLA AMB PVC, COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 Carretera 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 Connexions columnes 11,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 667,000

8 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60CM I FINS A UN METRE D'ALÇADA, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Carretera 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 FDKZ3175 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA DÚCTIL ISO 1053/EN 1563, DE 620X620X50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER, AMB INSCRIPCIÓ CONCRETA SEGONS TIPOLOGIA
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DE SERVEI SEGONS ESPECIFICACIONS EN VIGOR DE LA COMPANYIA, TIPO H, SEGONS NORMA
UNE-EN 124 I AMB CERTIFICAT AENOR, COL·LOCAT AMB MORTER. TIPUS D-400 PER ANAR A CALÇADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Carretera 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer a 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 Carretera 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de la Font 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 535,000

12 PA004112 u Partida legalitzacio instal.lacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PA004113 u artida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de desmuntatge de bàcul d'enllumentat públic i
portior muntatges en una altre punt a definir per la propietat i la DF. Inclou  les següents tasques:
- Desmuntatge de punt de llum i acopi fins al posterior muntatge
- Desmuntatge de l'alimentació electrica correcponent i posterior tasques electriques per deixar la resta
d'enllumenat operatiu
- Tasques al quadre electric d'enllumenat públic per poder fer les operacions de desmuintatge i posterior
muntage. Inclou la gestió amb l'ajuntament dels treballs
- Enderroc del fonament de la columna i posterior reposició del paviement sebons la resta de la via
- Preparació del fonament de la columna en la nova ubicació
- Connexionat electrica de la nova columna i de la posta a terra
- Verificació de la correcta instal·lació i funcionament
Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un abocador / deixalleria autoritzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESUPUESTO 2015 -01
Capítulo 09  VARIS

1 PA0012788 u Estudi geotecdnic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA0012798 u Seguretat i msalut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PA0012700 u Comprobacio topografica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 00 Arrancada paviments

Título 3 01 Arrancada

1 F2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 3)

28,47 19,383 551,83

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

6,96 256,110 1.782,53

3 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

4,73 253,790 1.200,43

4 F2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 4)

11,36 120,822 1.372,54

5 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 5)

7,95 161,082 1.280,60

TOTAL Título 3 01.00.01 6.187,93

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 00 Arrancada paviments

Título 3 02 trasllat runes

1 F2431230 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina (P - 19)

1,64 91,507 150,07

TOTAL Título 3 01.00.02 150,07

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 01 Moviment  de terres

Título 3 01 Moviment de terres

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)

3,03 1.591,493 4.822,22

2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

0,50 1.950,000 975,00

3 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 15)

5,38 1.108,967 5.966,24

4 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 14) 1,58 627,290 991,12
5 F226220F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material

tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 16)

5,70 344,183 1.961,84

6 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 10)

3,59 485,796 1.744,01

7 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 18)

3,20 104,546 334,55
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TOTAL Título 3 01.01.01 16.794,98

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 01 Moviment  de terres

Título 3 02 Trasllat de terres

1 F2R350D9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 20)

3,87 357,468 1.383,40

TOTAL Título 3 01.01.02 1.383,40

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 02 Paviments

Título 3 01 Paviments formigo

1 M9RHU000 pa Reparacio paviment de formigo en trams existentns (P - 84) 3.000,00 1,000 3.000,00
2 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 36)

2,43 715,010 1.737,47

3 F9G1444B m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (P - 32)

93,95 128,701 12.091,46

4 F9G4F68B m2 Pavimento de hormigón con fibras HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de
12 cm de espesor, de consistencia fluida y un contenido en fibras de
acero entre 20 y 25 kg/m3, tamaño máximo del árido 12 mm,
extendido mediante bombeo, tendido y vibrado mecánico, fratasado
mecánico  (P - 33)

15,70 675,000 10.597,50

5 F921R01G m3 Subbase de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de
hormigón, con extendido y compactado del material al 96 % del PM (P
- 23)

15,48 278,002 4.303,47

6 F7B451B0I5UL m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado
mecánicamente de 110 a 130 g/m2 ref. 70059222 de la serie
ROOFTEX de TEXSA , colocado sin adherir (P - 22)

1,99 1.390,010 2.766,12

TOTAL Título 3 01.02.01 34.496,02

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 02 Paviments

Título 3 02 voreres i guals

1 F985A70HFA36 m Gual de peces de formigó, doble capa, 40x60x10 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Article: ref.
HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM amb p.p peces
especial d'encontra (P - 29)

89,85 14,880 1.336,97

2 F965P1DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció insitu per a
vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter (P - 26)

26,52 452,520 12.000,83

EUR
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3 F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció in situ per a
vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter (P - 25)

19,88 246,980 4.909,96

TOTAL Título 3 01.02.02 18.247,76
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Capítulo 02 Paviments

Título 3 03 Escorsells i cunetes

1 F978PB41 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/10/I+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 27)

6,18 151,350 935,34

2 F978QGD1 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+F, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 28)

9,11 253,790 2.312,03

TOTAL Título 3 01.02.03 3.247,37
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Capítulo 02 Paviments

Título 3 04 paviment saulo

1 F9A1201H m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PM
(P - 31)

25,04 96,022 2.404,39

2 F7B451B0C72N m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado
mecánicamente de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la serie Danofelt
PY de DANOSA , colocado sin adherir (P - 21)

1,60 480,110 768,18

TOTAL Título 3 01.02.04 3.172,57
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Capítulo 02 Paviments

Título 3 05 Paviment asfaltic

1 F9H3B5PE m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM de temperatura baixa, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb
betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per
a una capa de trànsit de 5 cm de gruix (P - 34)

4,05 432,000 1.749,60

TOTAL Título 3 01.02.05 1.749,60

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 05 esglaons

1 F9V3U010 m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 40x20 cm de secció i 5
cm de gruix, color gris, col·locat a truc de maceta amb morter (P - 35)

23,50 99,750 2.344,13

EUR
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2 F9341531 m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra tolerable i
ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM (P - 24)

42,12 10,156 427,77

3 FB121AAE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra llosa formigo (P - 37)

37,12 15,600 579,07

TOTAL Capítulo 01.05 3.350,97

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 06 jardineria

1 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 77)

2,04 515,870 1.052,37

2 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 78)

63,62 62,404 3.970,14

3 FR451R3F u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 17 a 20 cm, en
contenidor de més de 80 l (P - 80)

184,06 7,000 1.288,42

4 FR451R30 Pa Arrancada arbrat  (P - 79) 652,00 1,000 652,00
5 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

(P - 30)
24,72 60,000 1.483,20

6 F7B451B0C72N m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado
mecánicamente de 110 a 130 g/m2 ref. 710032 de la serie Danofelt
PY de DANOSA , colocado sin adherir (P - 21)

1,60 600,000 960,00

7 FR6B1152 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal,
en terreno previamente preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y
con primer riego (P - 81)

0,49 1.547,610 758,33

8 FR6B1154 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en maceta de
volumen < 1 l, en terreno previamente preparado, en una pendiente
inferior al 35 %, y con primer riego (P - 82)

0,88 1.161,545 1.022,16

9 FR6B2252 u Plantación dispersa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal,
en terreno no preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y con
primer riego (P - 83)

2,88 701,200 2.019,46

TOTAL Capítulo 01.06 13.206,08
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Capítulo 07 Mobiliari Urba

1 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de
formigó (P - 76)

83,49 4,000 333,96

2 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 75)

288,14 3,000 864,42

3 FQ11GB00 u Poste i senyal de Trafic homologada inclos col·locacio amb base de
dau de formigo (P - 74)

110,00 7,000 770,00

TOTAL Capítulo 01.07 1.968,38
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Capítulo 08 instal-lacions

Título 3 01 sanajament
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SUBCAPITOL2 01 residuals

1 FFB1Z004 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resisténcia a
l'aixafada SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa en
el tub, segun pr EN - 13476 col·locat en fons de la rasa sobre llIT de
sorra i cobert amb sorra 15 cm sobre el tub

(P - 58)

22,54 150,000 3.381,00

2 FFB1Z000 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, resisténcia a
l'aixafada SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa en
el tub, segun pr EN - 13476 col·locat en fons de la rasa sobre llIT de
sorra i cobert amb sorra 15 cm sobre el tub

(P - 56)

35,68 150,000 5.352,00

3 FDD1Z002 u Subministre i col.locacio de con de formigó per transició de pou
circular de D=100 mm a D= 650 mm de peces de formigó amb
ejecució prefabricada, col.locats amb morter mixte 1:0,5:4
(P - 42)

110,98 11,000 1.220,78

4 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 41)

87,63 33,000 2.891,79

5 FDB176E0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,65x1,65 m (P - 40)

54,75 11,000 602,25

6 FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200
mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 43)

15,48 110,000 1.702,80

7 FDDZ7CE4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada,
pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe E600 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 44)

121,91 10,000 1.219,10

8 FD1ZV003 u Connexió de col·lector a pou de registre, inclòs material auxiliar i totes
les feines adients. (P - 39)

61,60 20,000 1.232,00

9 FD1ZV002 u Subministrament i col.locació de connexió de servei, composada de
polietilè d'alta densitat amb tub de doble paret de diam. interior <o = a
200 mm per a les xarxes de sanejament sense pressió, d'acord amb la
norma UNE-EN 13476, classe SN8, connectat mitjançant arqueta cega
al col · lector de sanejament. Inclou connexionado de sortida de edifici
a arqueta, connexió de tub de de polietilè d'alta densitat amb tub de
doble paret de diam. interior <o = a 500 mm per a les xarxes de
sanejament sense pressió, d'acord amb la norma UNE-EN 13476,
classe SN8, colze de PEAD de 45 º per connexió a xarxa pública i
arqueta cega. Inclús p / p d'accessoris de connexió i peces especials.
(P - 38)

48,29 15,000 724,35

10 F2225243 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER SANEJAMENT, EN TERRENY
COMPACTE, AMB PALA RETROEXCAVADORA, DEIXANT PART EL
MATERIAL A LA VORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT SOBRANT  SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR  (P - 13)

8,18 463,500 3.791,43

11 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P
- 17)

10,18 463,500 4.718,43

TOTAL SUBCAPITOL2 01.08.01.01 26.835,93
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Título 3 01 sanajament

SUBCAPITOL2 02 pluvials
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1 FFB1Z000 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, resisténcia a
l'aixafada SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa en
el tub, segun pr EN - 13476 col·locat en fons de la rasa sobre llIT de
sorra i cobert amb sorra 15 cm sobre el tub

(P - 56)

35,68 135,000 4.816,80

2 FDK2Z901 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons, de 80x80 cm i 80
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis d'aigua segons
especificacions companyia d'aigua. Inclou tapa de fosa amb inscripció
segons companyia o per integració de paviment.

(P - 51)

143,07 4,000 572,28

3 FD1ZV003 u Connexió de col·lector a pou de registre, inclòs material auxiliar i totes
les feines adients. (P - 39)

61,60 3,000 184,80

4 F2225243 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER SANEJAMENT, EN TERRENY
COMPACTE, AMB PALA RETROEXCAVADORA, DEIXANT PART EL
MATERIAL A LA VORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT SOBRANT  SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR  (P - 13)

8,18 294,360 2.407,86

5 F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P
- 17)

10,18 292,200 2.974,60

6 FFB14655 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 20 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio,
utilizando accesorios de plástico y colocado en el fondo de la zanja (P
- 54)

5,74 14,000 80,36

7 FFB15655 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 25 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN
12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio,
utilizando accesorios de plástico y colocado en el fondo de la zanja (P
- 55)

7,08 142,500 1.008,90

TOTAL SUBCAPITOL2 01.08.01.02 12.045,60

Obra 01 Presupuesto 2015 -01
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Título 3 02 fontaneria

1 FFB1Z008 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(P - 59)

13,90 60,000 834,00

2 FFB1Z009 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(P - 60)

15,48 240,000 3.715,20

3 FFB1Z001 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa inetrior, de 500 mm de diàmetre nominal exterior, resisténcia a
l'aixafada SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa en
el tub, segun pr EN - 13476 col·locat en fons de la rasa sobre llIT de
sorra i cobert amb sorra 15 cm sobre el tub

(P - 57)

51,68 185,000 9.560,80

EUR
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4 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 - 45)

0,30 485,000 145,50

5 FN12Z001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual amb
brides i tancament elàstic de DN63, PN 16, model BV-05-47 de
BELGICAST, de fundició dúctil, eix de maniobra en acer inoxidable,
cos superior en aleacions de coure, doble junta tórica, caragols de
fixació protegits amb resina, revestiment interior i exterior en pintura
epoxi. Allargadora telescòpica d'1 m, trampilló de registre de fosa gris
bituminat model 1550 de HAWLE i connexions a la canonada incloses.
Tots els treballs de connexió i petit material inclosos.
(P - 73)

170,80 5,000 854,00

6 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 53)

38,84 5,000 194,20

7 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 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 - 46)

63,33 6,000 379,98

8 FDK2Z001 u Subministrament i col.locació de acometida de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), < o =40 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm y 10 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2 y UNE-EN
12201-3, con connexionado a nueva acometida con collarín de toma
en carga, para tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), < o =
110 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3, rellenado
y compactación de zanja, reposición de pavimento existente i válvula
de compuerta de latón fundido, para roscar, de 4´´ en arqueta con tapa
de hierro fundido según especificaciones ayuntamiento y/o compañía
de aguas. Incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales.
(P - 50)

202,04 12,000 2.424,48

9 FJS1UM40 u Boca de reg amb entrada brida DN40, model BELGICAST BV-05.63,
presa inferior brida 50, rosca 1,5'' , tipus Barcelona, ràcord de sortida
45 mm, amb components accessoris de llautó. Inclòs registre de
30x20 cm i tapa de fosa de classe C-250 EN-124. (P - 71)

200,06 2,000 400,12

10 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
(P - 12)

8,86 485,000 4.297,10

11 F2221770 m Tub de polietile de 16mm poros baixa intensitat , inclos fixacions
connectors i part proporcional de quadre i temporitzador (P - 11)

2,00 1.700,250 3.400,50

TOTAL Título 3 01.08.02 26.205,88

Obra 01 Presupuesto 2015 -01
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Título 3 03 hidrants

1 FM21V001 u Subministrament i col.locació d'hidrant soterrat segons model
Municipal de PRADINSA amb dues sortides de 70 mm de diàmetre del
tipus Barcelona i connexió d'entrada de DN100. Inclou arqueta i tapa
D-400 EN-124. Cos fabricat en fosa nodular GGG-40, eix d'acer
inoxidable AISI 304, seient de llautó CW617N, juntes de fus en NBR,
juntes de drenatge en EPDM, segons normes UNE 23400 i UNE
23407. Instal·lat i provat. (P - 72)

664,87 2,000 1.329,74

TOTAL Título 3 01.08.03 1.329,74
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Título 3 04 Xarxa BT
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1 PA001E18 u Partida de desplaçament de poste elèctric des de l'estat actual fins la
borera segons plànols i indicacions de companyia i DF. Inclou els
següents treballs:

- Treballs de desconnexió del poste actual
- Treballs de desplaçament dels cables elèctrics de l'estat actual a
l'estat final, inclou materials, elements i medis auxiliars
- Treballs de connexió al poste final i del poste a l'arqueta per transició
aèrea-soterrada
- Probes de posta en marxa

(P - 86)

499,27 1,000 499,27

2 PA001E19 u Partida de desconnexió i retirada de poste elèctric segons plànols i
indicacions de companyia i DF. Inclou els següents treballs:

- Treballs de desconnexió del poste actual, retirada del material a la
deixalleria, inclou transport, materials i medis auxiliars

(P - 87)

614,51 1,000 614,51

3 EG11U940 u Caixa de seccionament de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
63 A, per CDU esquema 9 de FECSA , apte per a conductors de fins
a 150 mm2 de secció, segons especificacions de FECSA, muntada
superficialment
(P - 2)

125,25 7,000 876,75

4 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 - 45)

0,30 385,000 115,50

5 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
(P - 12)

8,86 385,000 3.411,10

6 PA001218 u Partida alçada de connexio segons presupost execució material de
ENDESAo  (P - 85)

550,00 1,000 550,00

7 PA0011219 u Partida treballs de MT i BT segons pressupost execucio material de
ENDESA (P - 90)

56.226,00 1,000 56.226,00

8 E618Ç67K u Ninxol d'obra per a muntatge de CGP per a suministre a habitatges,
inclos fonaments i muntatgeó de nixol en façana o terra alineació
carrer per a connexió amb entrada-sortida de linia de distribució,
totalment instal·lat, segons especificacions de FECSA. Inclou portes
(P - 1)

137,64 13,000 1.789,32

TOTAL Título 3 01.08.04 64.082,45
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Título 3 05 IMI

1 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 - 45)

0,30 398,000 119,40

2 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 62)

2,02 610,000 1.232,20

EUR
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3 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 64)

3,08 222,000 683,76

4 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60CM I FINS
A UN METRE D'ALÇADA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT
AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8,
SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
(P - 49)

88,14 22,000 1.939,08

5 FDK2U040 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-III 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
- 47)

421,53 4,000 1.686,12

6 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
- 48)

126,75 12,000 1.521,00

7 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
(P - 12)

8,86 398,000 3.526,28

8 FG1A0929 u Col·locació de Armari de Distribució sobre pedestal homologat per
CTNE per 50 línies d'abonat. Inclou pedestal i fornícula. Acabada.
Inclou l'obra civil per la instal·lació i la entrada de tub de PE.
(P - 61)

577,09 1,000 577,09

TOTAL Título 3 01.08.05 11.284,93

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 08 instal-lacions

Título 3 06 Ennllumenat public

1 FHNYZ004 u Columna amb projector per a exteriors amb reflector regulable i
llàmpada Vapor de sodi de 150 W. Es munta una unitat per columna.
Inclou equip electrònic alimentació. Marca Carandini o similar

Model: JCH-250 150W HM
Reflector: alumini superpur al 99,98% abrillantat i
anoditzat
Difusor: Vidre de
seguretat
Xassís: fosa d'alumini a pressió i acabat amb
pintura
Pintura: acrílica líquida
Vapor de Sodi: 150W Vap
Grau de protecció: IP65

S’inclou la columna cilíndrica de 6 mts amb la respectiva base i perns
d’ancoratge. També porta la estructura de suport individual de
subjecció del projector. Inclòs làmpada i tots el elements i medis
auxiliars. Muntada i funcionant, pica de posta a terra i dau de formigó
de 60x60x60cm.

(P - 69)

658,55 4,000 2.634,20

2 FHNYZ006 u Columna amb projector per a exteriors amb reflector regulable i
llàmpada LED. Es munta una unitat per columna. Inclou equip
electrònic alimentació. Marca Salvi o similar

Model: SALVI BASIC 490 TOP

485,09 7,000 3.395,63

EUR
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Reflector: alumini superpur al 99,98% abrillantat i
anoditzat
Difusor: Vidre de
seguretat
Xassís: fosa d'alumini a pressió i acabat amb
pintura
Pintura: acrílica líquida
Vapor de Sodi: 35W LED
Grau de protecció: IP65

S’inclou la columna cilíndrica de 5 mts amb la respectiva base i perns
d’ancoratge. Color negre òxid. També porta la estructura de suport
individual de subjecció del projector. Inclòs làmpada i tots el elements
i medis auxiliars. Muntada i funcionant, pica de posta a terra i dau de
formigó de 60x60x60cm.
(P - 70)

3 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 - 45)

0,30 535,000 160,50

4 FG22TF1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA.
(P - 63)

2,64 1.136,000 2.999,04

5 FG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 66)

6,67 535,000 3.568,45

6 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,55 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 67)

43,85 9,000 394,65

7 FG314606 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1 KV,
TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X10 MM2, AMB ARMADURA DE FEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLA AMB PVC, COL.LOCAT EN TUB
(P - 65)

4,58 667,000 3.054,86

8 FDK2UC30 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60CM I FINS
A UN METRE D'ALÇADA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT
AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8,
SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
(P - 49)

88,14 13,000 1.145,82

9 FDKZ3175 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA
DÚCTIL ISO 1053/EN 1563, DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER, AMB INSCRIPCIÓ CONCRETA
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI SEGONS ESPECIFICACIONS EN
VIGOR DE LA COMPANYIA, TIPO H, SEGONS NORMA UNE-EN 124
I AMB CERTIFICAT AENOR, COL·LOCAT AMB MORTER. TIPUS
D-400 PER ANAR A CALÇADA
(P - 52)

55,27 13,000 718,51

10 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable,
amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic,
totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge (P - 68)

2.522,87 1,000 2.522,87

11 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
(P - 12)

8,86 535,000 4.740,10

12 PA004112 u Partida legalitzacio instal.lacio (P - 88) 1.500,00 1,000 1.500,00
13 PA004113 u artida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de

desmuntatge de bàcul d'enllumentat públic i portior muntatges en una
altre punt a definir per la propietat i la DF. Inclou  les següents tasques:
- Desmuntatge de punt de llum i acopi fins al posterior muntatge
- Desmuntatge de l'alimentació electrica correcponent i posterior

650,00 1,000 650,00

EUR
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tasques electriques per deixar la resta d'enllumenat operatiu
- Tasques al quadre electric d'enllumenat públic per poder fer les
operacions de desmuintatge i posterior muntage. Inclou la gestió amb
l'ajuntament dels treballs
- Enderroc del fonament de la columna i posterior reposició del
paviement sebons la resta de la via
- Preparació del fonament de la columna en la nova ubicació
- Connexionat electrica de la nova columna i de la posta a terra
- Verificació de la correcta instal·lació i funcionament
Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un
abocador / deixalleria autoritzats.
(P - 89)

TOTAL Título 3 01.08.06 27.484,63

Obra 01 Presupuesto 2015 -01

Capítulo 09 Varis

1 PA0012788 u Estudi geotecdnic (P - 92) 3.500,00 1,000 3.500,00
2 PA0012798 u Seguretat i msalut (P - 93) 3.800,00 1,000 3.800,00
3 PA0012700 u Comprobacio topografica (P - 91) 2.100,00 1,000 2.100,00

TOTAL Capítulo 01.09 9.400,00

EUR
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NIVELL 4: SUBCAPITOL2 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL2 01.08.01.01  residuals 26.835,93
SUBCAPITOL2 01.08.01.02  pluvials 12.045,60
Título 3 01.08.01  sanajament 38.881,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.881,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Título 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.00.01  Arrancada 6.187,93
Título 3 01.00.02  trasllat runes 150,07
Capítulo 01.00  Arrancada paviments 6.338,00

Título 3 01.01.01  Moviment de terres 16.794,98
Título 3 01.01.02  Trasllat de terres 1.383,40
Capítulo 01.01  Moviment  de terres 18.178,38

Título 3 01.02.01  Paviments formigo 34.496,02
Título 3 01.02.02  voreres i guals 18.247,76
Título 3 01.02.03  Escorsells i cunetes 3.247,37
Título 3 01.02.04  paviment saulo 3.172,57
Título 3 01.02.05  Paviment asfaltic 1.749,60
Capítulo 01.02  Paviments 60.913,32

Título 3 01.08.01  sanajament 38.881,53
Título 3 01.08.02  fontaneria 26.205,88
Título 3 01.08.03  hidrants 1.329,74
Título 3 01.08.04  Xarxa BT 64.082,45
Título 3 01.08.05  IMI 11.284,93
Título 3 01.08.06  Ennllumenat public 27.484,63
Capítulo 01.08  instal-lacions 169.269,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
254.698,86

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.00  Arrancada paviments 6.338,00
Capítulo 01.01  Moviment  de terres 18.178,38
Capítulo 01.02  Paviments 60.913,32
Capítulo 01.05  esglaons 3.350,97
Capítulo 01.06  jardineria 13.206,08
Capítulo 01.07  Mobiliari Urba 1.968,38
Capítulo 01.08  instal-lacions 169.269,16
Capítulo 01.09  Varis 9.400,00
Obra 01 Presupuesto 2015 -01 282.624,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
282.624,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/11/17 Pàg.: 2

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 2015 -01 282.624,29

282.624,29

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 282.624,29

despeses generals................................................................................................................ 13,00

benefici industrial.................................................................................................................. 6,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 282.643,29

21 % IVA SOBRE 282.643,29.............................................................................................. 59.355,09

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 341.998,38

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents quaranta-un mil nou-cents noranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims



BOSCH-CUSINERA  
         ARQUITECTES 

Consell de Cent 160, 6è D, 08015  TEL: 93 4536395 / 934530454 
bosch-cupinera@coac.net    FAX: 93 4518846 
 
 

 
 
 
PROPOSTA D’HONORARIS D’ARQUITECTE DE LES SEGÜENTS ACTUACIONS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ  I REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL DE LA FAMADA DE 
BIURE D’EMPORDÀ. 
 
 
 
 
 
Honoraris Totals                                    20.400,0 € 
 
 
Distribució de facturació 
 
 
Previsió de fondos                            10%               2.040,00 € 
 
Entrega de Projectes                         25%              5.100,00 € 
 
Aprovació Projecte                            35%              7.140,00 €  
 
 
Direcció                                              30%             6.120,00 € 
 
 
TOTAL                                                                   20.400,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, març del 2014 
 
                                                                                      
Els arquitectes 
 
 
 
 
 

 

BOSCH-CUSINERA  
         ARQUITECTES 

Consell de Cent 160, 6è D, 08015  TEL: 93 4536395 / 934530454 
bosch-cupinera@coac.net    FAX: 93 4518846 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’HONORARIS D’ARQUITECTE DE LES SEGÜENTS ACTUACIONS: 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ  I REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL DE LA FAMADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honoraris Totals                                                     2.800,00 € 
 
 
Distribució de facturació 
 
 
Estudi de Seguretat i Salut                                     1.200,00 € 
 
Coordinació  de Seguretat                                      1.600,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, abril del 2014 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
Andreu Bosch Planas 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                              ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Urbanització 
Emplaçament: 
Pla Parcial La Famada de Biure d’Empordà 
Superfície construïda:16.000,00m2 
 
Promotor: Biure Ntura S.L i Juan March 94 S.A 
 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució :Andreu Bosch Planas 
 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Andreu Bosch Planas  
 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
Lleugera pendent 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
Mitja Transit 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Bon estat 
Instal∙lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
Baixa i Mitja tensió Clavegueram i Aigua  
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Carretera GI‐5044 5m calçada Carrer de la Font 6m densitat baixa i molt baixa respectivament 

 

  

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla 
de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i  Salut,  s'haurà  de  fer  prèviament  a  l'inici  d'obra  i  la  presentaran  únicament  els  empresaris  que  tinguin  la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas  d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels  treballadors,  podrà  aturar  l'obra  parcialment  o 
totalment,  comunicant‐ho  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots‐contractistes  i 
representants dels treballadors. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

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

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

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

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

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

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

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

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

prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 

previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la 
en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures 
de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 
que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels 
treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS 
I  QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra  



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

relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
   
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades  
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 
 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici 
de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 

disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 
 
 
 
 
 
 

Notes: 

© 1997 COL∙LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col∙legiats autoritzats del Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

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

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

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

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

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

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

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

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

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

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

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

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

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

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

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

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

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

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

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

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

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

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

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

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

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

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

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

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

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

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

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

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

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

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

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

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

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

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

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

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

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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Ref. Sol·licitud: NSCRGI 9027514  

Tipus Sol·licitud: POLIGON  BIURE NATURA, SL 
   PAU CLARIS 162 8 1 

08037 - BARCELONA  
     
     

Benvolgut Sr./Benvolguda Sra.: 

Des de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en relació a 
la sol·licitud de POLIGON que heu formulat, per una potència de 341,25 kW a AUXILIAR PARA 
MACROFINCA, CASA LA FAMADA, BIURE, 17723, ALT EMPORDA, (GI), amb l’objecte de 
comunicar-los les condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei sol·licitat. 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec 
de Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són necessaris per atendre el 
subministrament, diferenciant entre els corresponents a reforços o adequació de la xarxa de distribució 
existent en servei, si és que són necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensió de la xarxa 
de distribució. 

De manera separada en un segon document els aportem la informació refrent al Pressupost de les 
instal·lacions que són necessàries realitzar per tal de fer possible el mencionat subminsitrament: 

En atenció a la legislació vigent, l’informem que disposa d’un termini màxim de 6 mesos per a 
comunicar-nos la seva descisió respecte a qui desitja que executi les instal·lacions de nova extensió 
de xarxa. Transcorregut aquest termini sense haver rebut comunicació per part seva en un sentit o un 
altre, entendrem que ha desistit de la sol·licitud, pel que aquesta quedarà sense efecte, havent de ser 
formulada una nova sol·licitud per part seva, en cas que ho consideri oportú. Donant lloc a una nova 
comunicació per part d’aquesta companyia distribuïdora que atendrà amb les condicions existents de 
la xarxa al moment de la nova sol·licitud, sense necessària vinculació amb l’anterior.  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al telèfon del nostre Servei d’Assistència 
Tècnica 902.534100, o a la nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, on podrà obtenir més 
informació amb relació a la tramitació d’aquest procés i legislació aplicable. 

Atentament, 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

23 de març de 2016
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

I - Punt de connexió a la xarxa de distribució

El punt de connexió és el lloc de la xarxa de distribució més pròxim al consum amb capacitat per 
atendre un nou subministrament o l’ampliació d’un ja existent. 

Una cop analitzada la vostre sol·licitud, el punt de connexió que reuneix els requisits reglamentaris 
de qualitat, seguretat i viabilitat física és el següent: 

- AUXILIAR PARA MACROFINCA, LA FAMADA, BIURE. 

II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució

1. Treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei.
Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents 
en servei, de conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa 
distribuïdora propietària de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament, consistint en: 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del Sol·licitant:  

- Treballs d'adequació:  

- Descripció: XARXA BT/MT 

- Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent: 

- L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 

- El cost dels materials utilitzats en aquesta operació i que són a càrrec del 
Sol·licitant.

2. Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa.
Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir entre el punt de connexió i el punt de 
consum. 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa 
instal·ladora legalment autoritzada, o per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. Unipersonal, incloent les instal·lacions següents: 

- NECESSITAT DE CT,XARXA BT 
Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execució a una 
empresa instal·ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal, han de cedir-se a aquesta empresa Distribuïdora, que es 
responsabilitzarà des d’aquell moment a la seva operació i manteniment.
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I 
PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT.

- Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, abans del seu visat al Col·legi Oficial corresponent, 
signat, per a la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics. Aquest projecte haurà de 
contemplar les indicacions reflexades a les “Normes Tècniques Particulars relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç” de FECSA Endesa, aprovades per la DGEMiSI 
amb la Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006.

- Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col·legi Oficial corresponent i a obtenir tots els 
permisos oficials i particulars necessaris. 

- Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada 
prèviament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva 
aprovació o no, a aquesta modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les 
persones, que al llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per 
analitzar i decidir aquells aspectes que vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de 
cada part, així com les fites d’execució que es concretaran en la:  

- Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i 
el Promotor. 

- El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació 
sobre la previsió de les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop 
finalitzades quedaran fora de la simple visualització ”in situ”. Es definirà també la documentació a 
aportar pel Promotor relativa a la qualitat de les instal·lacions: assaigs, etc.  

- El sol·licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades 
d’inici i finalització previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs 
previs a la posada en servei. 

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per 
la distribuïdora (s/ les indicacions reflectides en les “Normes Tècniques Particulars, aprovades per 
la DGEMiSI). 

Si les instal·lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformació, cal tenir en compte que 
els seus quadres de baixa tensió han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestió dels 
comptadors segons Normes Endesa FNZ001 (10 ª ed.), FNL002 (3 ª ed.), FNZ002 (3 ª ed.) o FNL001 
(5 ª ed.), segons correspongui. Aquests quadres han d’incorporar fusibles de protecció del circuit de 
concentrador, a més d'un connector (conjunt mascle / femella) previst per a la connexió de l’esmenta’t 
concentrador. 

Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, es procedirà, d’acord amb el que disposa la 
Instrucció 1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els 
següents aspectes que es relacionant a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic 
de l’Administració :  

a) Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves 
línies de Mitja Tensió que l’alimenten. 

b) En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb 
les seves línies d’alimentació. 

Perquè EDE pugui tramitar la sol·licitud d‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la 
documentació que es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la 
referència d’EDE ( referència de la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a 
continuació en format pdf : 

1. Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les 
reglamentacions aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser 
executada per un enginyer diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció 
literal i gràfica dels béns i drets afectats per a cadascun dels organismes i empreses de 
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serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de que la instal·lació complirà la 
legislació aplicable. 

2. Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, 
referenciada amb un mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i 
paral·lelismes amb altres serveis. 

3. Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director 
d’obra. 

4. Altres : 

4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a 
fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents 
documents. 

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la 
liquidació econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  

4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si 
hagués calgut procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà 
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a 
cadascun dels diferents documents. 

4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de 
l’empresa distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta 
documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats 
que estiguin associats a cadascun dels diferents documents (llicències, taxes....). 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  

- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, 
signat per un arquitecte degudament acreditat..

- Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i 
paral·lelismes en xarxes subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, 
de 5 de juliol de 1993, (DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 

- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas 
de ser aportats pel sol·licitant) 

- Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat 
realitzades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

- Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( 
proves d’aïllament acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta 
execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud 
d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012. 

La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , una vegada concedida 
l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i 
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la 
construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les 
instal·lacions. 
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Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I 
CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT  quan el 
promotor executi les rases i   Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com 
contractista per a l’execució de part dels treballs.

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, 
l’actuació de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal en una obra compartida es donarà només 
en les circumstàncies que s’indiquen:  

- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la 
responsabilitat del promotor i de la direcció facultativa de l’obra de urbanització. 

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal·lació, a nom de la distribuïdora, es farà 
constar que s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització. 

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de 
les canalitzacions atorgat pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l’Ajuntament on consti 
l’aprovació del projecto per la Junta de Govern. En obres d’actuació municipal ser suficient un escrit 
de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte per la Junta de Govern. 

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 
1627/97, serà qui elaborarà l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal. 

- Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les 
obres que realitzarà, al coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la 
urbanització. 
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PRESSUPOST

A continuació es detalla la informació refrent al Pressupost de les instal·lacions que són necessàries realitzar a fi i efecte de fer possible aquest 
subministrament: 

1. Treballs d’adequació, reforç o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei.

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de distribució en servei, 
inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuïdora, en la seva condició de propietària 
d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, el seu cost a càrrec del sol·licitant. En el vostre 
cas en concret: 

- Adjuntem pressupost detallat dels treballs d’adequació o reforma d’instal·lacions en servei, a realitzar per Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import de: 

Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels materials 
utilitzats en el entroncament: 27.352,38 € 

 (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 

L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal·lacions d’extensió amb la xarxa existen, serà realitzada a càrrec d’aquesta 
empresa distribuïdora. 

2. Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa.

Al plec de condicions tècniques l’informàvem de la necessitat de construir determinades instal·lacions d’extensió que no afecten a 
la xarxa en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en aquest apartat 2 a l’empresa
distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, o bé a qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada, que
haurà de dur a terme la instal·lació d’acord al Plec de Condicions Tècniques, a les normes tècniques i de seguretat reglamentàries, 
ja les establertes per l'Empresa Distribuïdora aprovades per l'Administració competent.. 

En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el pressupost és el 
següent: 

- Pressupost de les noves instal·lacions d’extensió: 28.913,77 € 

Per que disposeu d’una informació el més detallada possible i pugueu adoptar la decisió que us resulti més convenient, us 
adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant l’execució de les instal·lacions d’extensió de la xarxa de 
distribució, com la tramitació administrativa per a la seva legalització i posada en servei.  

Aquest pressupost d’extensió no serà objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis substancials a la solució 
tècnica que s’ha definit, per raons degudament justificades i alienes a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin
sorgir durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 

No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fora possible l’inici dels treballs per 
manca de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de ser realitzades pel sol·licitant.  

El termini estimat d’execució material dels treballs serà de 60   dies hàbils, un cop obtinguts els permisos i autoritzacions 
administratives necessàries, i confirmada per la vostre part la disponibilitat de les vostres instal·lacions receptores (Dispositiu
General de Protecció) per a la seva connexió a la xarxa. 

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions de la xarxa de 
distribució que són necessàries per atendre el subministrament i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar directament a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal l’execució de les instal·lacions de nova extensió de 
xarxa (apartat 2) 

Tantmateix, l’import de la totalitat dels treballs necessaris per proporcionar el subministrament, impostos inclosos, que haureu
de satisfer a la nostra empresa es el que l’indiquem a continuació: 

- Pressupost de nova extensió de xarxa: 28.913,77 € 
- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 27.352,38 € 

- Suma parcial: 56.266,15 € 
- I.V.A. en vigor (21 %)1: 11.815,89 € 

- Total import a pagar per SOL·LICITANT2: 68.082,04 € 

                                                  
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix, l'import a 
abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.
2 No inclou drets per supervisió d’instal·lacions cedides, per ser construïdes les instal·lacions per la distribuïdora
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Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat us preguem ens ho comuniqueu a través del nostre Servei 
d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic SAT.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del 
telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud núm NSCRGI 9027514 i que l'opció triada ha estat la “A”. En 
aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l’import indicat, que inclou la 
possibilitat d’establir un acord de pagament per fites. 

b) Encarregar la construcció de les instal·lacions d’extensió de la xarxa (apartat 2) a una empresa legalment autoritzada, diferent 
d’aquesta distribuïdora.  

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal haurà de dur a 
terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar les infraestructures realitzades per 
l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent els drets de supervisió baremats per l’Ordre ITC 3519/2009 
de 28 de desembre, el import dels quals és de: 

Drets de Supervisió:      406,08  €

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una empresa instal·ladora
autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal és el que us indiquem a continuació: 

- Drets de Supervisió: 406,08 € 
- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 27.352,38 € 

- Suma parcial: 27.758,46 € 
- I.V.A. en vigor (21 %)3:  5.829,28 € 

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 33.587,74 € 
Si aquesta alternativa és del seu interès, per la vostra comoditat preguem ens ho comuniqueu a través del nostre Servei 
d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic SAT.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del 
telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud núm. NSCRGI 9027514 i que l'opció triada ha estat la “B”. En 
aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l’import indicat, que inclou la 
possibilitat d’establir un acord de pagament per fites. 

OBSERVACIONS: 

- L’obra civil de les rases i permisos, excepte els referits a l’estesa de cable, a càrrec i compte del client. 
Si per qualsevol circumstància aliena a Endesa davant imprevistos que poguessin sorgir durant els tràmits previs a l’inici de les 
obres o durant la seva execució, decidíssiu renunciar al subministrament, us tornaríem l’import que haguéssiu pagat un cop 
deduïts de l’esmentat import els costos en què hagués incorregut Endesa fins el moment de la renuncia.  

El cost de la infraestructura necessària de portar la xarxa d’extensió fins un altre emplaçament més allunyat d’aquest límit de
propietat haurà de ser assumit pel vostè, atenent als costos de construcció que corresponguin, els quals en el cas de donar-se 
aquesta situació, seran objecte d’una oferta complementària.  

                                                  
3 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix, l'import a 
abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.

Forma de pagament 
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A COMPTE: ES59-2100 2931 91 0200132942 

INDICAR REFERÈNCIA SOL•LICITUD NÚMERO NSCRGI -  09027514 
BIURE NATURA, SL   CIF B63909618 

Remetre còpia justificant transferència bancaria a l’adreça de correo electrònic: 
SAT.NNSS@endesa.es

S08O-S08O0000.DOT 

PRESSUPOST Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EP7IJ 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg.
00044/001/9027514 23/03/2016 01 

Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon
BIURE NATURA, SL                          B63909618 932157775         
Adreça del client 
PAU CLARIS 162, 8-1, BARCELONA, 08037, BARCELONES, (B)                           
Adreça del subministrament 
AUXILIAR PARA MACROFINCA, CSA LA FAMADA, BIURE, 17723, (GI)                      
Subsector d’activitat 
PRIMER HABITATGE               

DESGLOSSAMENT 

Unitats Descripció Preu unitari Total 
1   - TRAFO POTENCIA 250 KVA/36/25+10% B1B20-PA                                   1.242,67 1.242,67- 

1    TRAFO POTENCIA 630 KVA/36/25+10% B1B20-PA                                   7.615,29 7.615,29 
1    COMPLEMENTO CELDA 2L+1P MOTORI+U.C.I. 36 KV 630A/20KA                    3.502,80 3.502,80 
1    CAMBIO PUERTA POR NORMALIZADA DOBLE HOJA                                    2.090,76 2.090,76 
4    ENTRONQUE/MATERIAL-CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-

1X150 MM2
9,53 38,12 

4    DESCONEXION C.SUBT. BT SUP.4X50 DE BORNES O TERMIN                        17,03 68,12 
21    PRUEBA RIGIDEZ CABLE SUBT. BT MISMO CT O A 1 KM                             61,53 1.292,13 
1    COLOCACION CUADRO MODULAR BT                                                34,39 34,39 
10    DESMONTAJE VARILLA CU CUALQUIER DIAMETRO                                    0,89 8,90 
20    DESMONTAJE CABLE MT CUALQUIER SECCION                                       0,69 13,80 
3    DESMONTAJE SECCIONADOR O RUPTOFUSIBLE MT                                    16,34 49,02 
1    DESMONTAJE ARMARIO DISTRIBUCION BT                                          21,48 21,48 
1    DESMONTAJE MAMPARA PROTECCION MT                                            5,32 5,32 
12    ENTRONQUE/MATERIAL-FUSIBLE CUCHILLAS TAMAÑO 2 315                        4,93 59,16 
4    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-

1X150 MM2
ENDESA ENDESA

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPL. TET CONEXION CUADROS, AD, CGP, 
Y CAJAS BT

ENDESA ENDESA
4    ENTRONQUE/MANO OBRA-PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED 

SUBTERRANEA BT
ENDESA ENDESA

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOC.HASTA 50 AVISOS 
POBLAC INFER 15000 HABITANTE

ENDESA ENDESA
1    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOB.CT Y CREAC.ZONA PROTEG.C-

REALIZ TRABAJOS
ENDESA ENDESA

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-SUPL.ESPERA ENTREGA Y 
DEVOL DESCARGO CT

ENDESA ENDESA
72    ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. 250 

KVA (SUP 23 H)
ENDESA ENDESA

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA Y 
HASTA 25 K

ENDESA ENDESA
100    ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA POR 

K ADICIONAL
ENDESA ENDESA

18    FUSIBLE CUCHILLAS TAMAÑO 2 315                                              4,93 88,74 
19    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              18,43 350,17 
1    INGENIERÍA,TOPOGRAFÍA,PROYECTO                                              1.575,00 1.575,00 
1    LEGALIZACION                                                                872,06 872,06 
1    PERMISOS (ESTESA)                                                           3.081,55 3.081,55 
1    SUPERVISIÓ D'OBRES                                                          1.575,00 1.575,00 

 SUMA:     

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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S08O-S08O0000.DOT 

PRESSUPOST Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EP7IJ 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg.
00044/001/9027514 23/03/2016 02 

Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon
BIURE NATURA, SL                          B63909618 932157775         
Adreça del client 
PAU CLARIS 162, 8-1, BARCELONA, 08037, BARCELONES, (B)                           
Adreça del subministrament 
AUXILIAR PARA MACROFINCA, CSA LA FAMADA, BIURE, 17723, (GI)                      
Subsector d’activitat 
PRIMER HABITATGE               

DESGLOSSAMENT 

Unitats Descripció Preu unitari Total 
125    TENDIDO SIMPLE 1 C. 3X1X240-1X150                                           12,87 1.608,75 
275    TENDIDO SIMPLE 2 C. 3X1X240-1X150                                           25,74 7.078,50 
100    TENDIDO SIMPLE 4 C. 3X1X240-1X150                                           51,46 5.146,00 
15    TENDIDO EN TUBULAR 1 C. 3X1X240-1X150                                       16,27 244,05 
10    TENDIDO EN TUBULAR 2 C. 3X1X240-1X150                                       32,55 325,50 
10    TENDIDO EN TUBULAR 4 C. 3X1X240-1X150                                       65,09 650,90 
19    CAJA DISTRIBUCION EN URBANIZACIONES LSBT                                    178,58 3.393,02 
19    CONEX. PAT CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCION LSBT                               102,10 1.939,90 
38    CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-1X150 MM2                                 36,65 1.392,70 
37    CONEXION CABLE SUPERIOR 3,5X25 MM2 S-TERMINAL                               27,12 1.003,44 
1    CONFEC. PLANO AS BUILT PARA RED SUBT BT DE MÁS DE 15 M                  306,81 306,81 
2    CONJUNTO TER. INT. MONOBLOC FRIO 18/30KV 150 A 240 MM2                    186,50 373,00 
1    PUENTE 18|30KV RH5Z1 150 MM2 CT SUPERF.1 TRAFO 1 PUERTA                269,26 269,26 
1    CELDA 36 KV 2L+1P SF6 630A/20KA                                             6.632,75 6.632,75 
1    PUENTE BT CT SUPERF.630KVA 1 PUERTA O SUBTERRANEO                       625,39 625,39 
1    ARMARIO BT CBT-AC                                                           1.396,58 1.396,58 
1    MAMPARA PROTECCION TRANSF. CT 1 PUERTA Y CT SUBTERRANEA        2.140,07 2.140,07 
1    CAMBIO TRANSFORMADOR ACCESO DIRECTO                                         474,60 474,60 
4    COMPL. TET DESCONEXION CUADROS, AD, CGP, Y CAJAS BT                      27,08 27,08 
1    FUSIBLES 40A 25 KV PARA TRAFOS 630-1000 KVA                                 138,71 138,71 

 RÒSSEC:                     56.266,15 

PRESSUPOST TOTAL:   56.266,15

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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S08O-S08O0000.DOT 

PRESSUPOST Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EP7IC 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg.
00044/001/9027514 23/03/2016 01 

Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon
BIURE NATURA, SL                          B63909618 932157775         
Adreça del client 
PAU CLARIS 162, 8-1, BARCELONA, 08037, BARCELONES, (B)                           
Adreça del subministrament 
AUXILIAR PARA MACROFINCA, CSA LA FAMADA, BIURE, 17723, (GI)                      
Subsector d’activitat 
PRIMER HABITATGE               

DESGLOSSAMENT 

Unitats Descripció Preu unitari Total 
1   - TRAFO POTENCIA 250 KVA/36/25+10% B1B20-PA                                   1.242,67 1.242,67- 

1    TRAFO POTENCIA 630 KVA/36/25+10% B1B20-PA                                   7.615,29 7.615,29 
1    COMPLEMENTO CELDA 2L+1P MOTORI+U.C.I. 36 KV 630A/20KA                    3.502,80 3.502,80 
1    CAMBIO PUERTA POR NORMALIZADA DOBLE HOJA                                    2.090,76 2.090,76 
4    ENTRONQUE/MATERIAL-CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-

1X150 MM2
9,53 38,12 

4    DESCONEXION C.SUBT. BT SUP.4X50 DE BORNES O TERMIN                        17,03 68,12 
1    PROJECTE D'ADEQUACIÓ                                                        2.200,00 2.200,00 
1    COLOCACION CUADRO MODULAR BT                                                34,39 34,39 
10    DESMONTAJE VARILLA CU CUALQUIER DIAMETRO                                    0,89 8,90 
20    DESMONTAJE CABLE MT CUALQUIER SECCION                                       0,69 13,80 
3    DESMONTAJE SECCIONADOR O RUPTOFUSIBLE MT                                    16,34 49,02 
1    DESMONTAJE ARMARIO DISTRIBUCION BT                                          21,48 21,48 
1    DESMONTAJE MAMPARA PROTECCION MT                                            5,32 5,32 
12    ENTRONQUE/MATERIAL-FUSIBLE CUCHILLAS TAMAÑO 2 315                        4,93 59,16 
4    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-

1X150 MM2
ENDESA ENDESA

4    ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPL. TET CONEXION CUADROS, AD, CGP, 
Y CAJAS BT

ENDESA ENDESA
4    ENTRONQUE/MANO OBRA-PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED 

SUBTERRANEA BT
ENDESA ENDESA

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOC.HASTA 50 AVISOS 
POBLAC INFER 15000 HABITANTE

ENDESA ENDESA
1    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOB.CT Y CREAC.ZONA PROTEG.C-

REALIZ TRABAJOS
ENDESA ENDESA

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-SUPL.ESPERA ENTREGA Y 
DEVOL DESCARGO CT

ENDESA ENDESA
72    ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. 250 

KVA (SUP 23 H)
ENDESA ENDESA

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA Y 
HASTA 25 K

ENDESA ENDESA
100    ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA POR 

K ADICIONAL
ENDESA ENDESA

19    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              18,43 350,17 
1    LEGALIZACION                                                                460,28 460,28 
1    MAMPARA PROTECCION TRANSF. CT 1 PUERTA Y CT SUBTERRANEA        2.140,07 2.140,07 
1    CAMBIO TRANSFORMADOR ACCESO DIRECTO                                         474,60 474,60 
1    FUSIBLES 40A 25 KV PARA TRAFOS 630-1000 KVA                                 138,71 138,71 
4    COMPL. TET DESCONEXION CUADROS, AD, CGP, Y CAJAS BT                      27,08 27,08 

 SUMA D'UNITATS:     

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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S08O-S08O0000.DOT 

PRESSUPOST Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EP7IC 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg.
00044/001/9027514 23/03/2016 02 

Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon
BIURE NATURA, SL                          B63909618 932157775         
Adreça del client 
PAU CLARIS 162, 8-1, BARCELONA, 08037, BARCELONES, (B)                           
Adreça del subministrament 
AUXILIAR PARA MACROFINCA, CSA LA FAMADA, BIURE, 17723, (GI)                      
Subsector d’activitat 
PRIMER HABITATGE               

DESGLOSSAMENT 

Unitats Descripció Preu unitari Total 
2    CONJUNTO TER. INT. MONOBLOC FRIO 18/30KV 150 A 240 MM2                    186,50 373,00 
1    PUENTE 18|30KV RH5Z1 150 MM2 CT SUPERF.1 TRAFO 1 PUERTA                269,26 269,26 
1    CELDA 36 KV 2L+1P SF6 630A/20KA                                             6.632,75 6.632,75 
1    PUENTE BT CT SUPERF.630KVA 1 PUERTA O SUBTERRANEO                       625,39 625,39 
1    ARMARIO BT CBT-AC                                                           1.396,58 1.396,58 

 RÒSSEC:                     27.352,38 

PRESSUPOST TOTAL:   27.352,38

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS
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DETALLS CONSTRUCTIUS 3.11 

 
Armari prefabricat monobloc més sòcol independent , amb porta metàl·lica 

per a caixa de distribució per a urbanitzacions o caixa seccionament amb sortides 
part inferior 

 
 
 

 
 
 

Especificació Tècnica: 6703931 
Composició: GRC (UNE-EN 1169) 
Tipus de ciment: CEM I 52,5 R 
Tipus de fibra de vidre: AR 

 
Materials acceptats: 

 
GET, S.L. 

 
(PE - A) 

 CAHORS, SA (926.400) 
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