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MEMÒRIA
1.

Generalitats

1.1.
Objecte del projecte
Es tracta de la urbanització de la parcel.la situada en el tram de carrer que uneix el carrer de l’Església amb el mas
Suardell confrontant a l’última parcel.la en sòl urbà, des de la finca que es destinarà a equipament fins al nou vial
recollit en el POUM, i on es dóna possibilitat d’edificació de dos habitatges unifamiliars aïllats.

1.2.

Promotor

El promotor és Laurent Lapérou, propietari de la parcel.la de sòl urbà.
NIE X5356944Z
Carrer de la Mosca, 5. 17462 Juià
Telèfon: 872 080 542 - Mbl. 627 293 868
laurent.laperou@envirotecnics.com

1.3. Redactors del projecte
Oriol Roselló Viñas NIF: 46.222.587-Q
núm. COAC: 24.650-6
Arquitectes col·laboradors:
Carla Graboleda Bosch
www.bangolo.com
Avinguda Països Catalans 124, Planta baixa
17820 Banyoles (Girona)
Telèfon: 972 58 20 94
info@bangolo.com

1.4. Antecedents
El projecte d’urbanització que es presenta s’ajusta a l’àmbit de la Modificació Puntual 6 del Pla Ordenació
Urbanística Municipal de Juià, en la que queda afectada per la sessió d’un vial la parcel.la que limita el sòl urbà
amb el sòl no urbanitzable per la banda sud del carrer de l’Esglèsia i Carrer Mas Suardell.
1.5.
Situació, estat actual i superfície de l’àmbit
Les dimensions de l’actuació prevista per la urbanització del tram especificat, ascendeix a 866 m2, establint el
supòsit de desenvolupament en una sola fase.
L’àmbit a ordenar es situa al sud del nucli urbà de Juià, en Carrer del Mas Suardell, limitant amb el sòl no
urbanitzable a sud i oest, i amb el sòl urbà a nord i est. El nou vial, que el promotor del present projecte cedeix al
trobar-se dins la seva propietat, connectarà en un futur amb el carrer de l’Esglèsia a l’alçada del número 10.
No hi ha cap element dins els sector que es pugui classificar com d’interès patrimonial i arquitectònic.

1.6.
Descripció de les obres
Les obres contemplades en el projecte són:
- Desbrossament del terreny

-

Moviments de terra
Posta en obra de serveis:

-

Xarxa de sanejament
Xarxa d’abastament d’aigua
Connexió a xarxa de baixa tensió
Xarxa d’enllumenat públic
Xarxa de telecomunicacions
Modificació puntual de la pavimentació de vial existent
Estabilització de nou vial
Treballs complementaris

2.

Descripció i justificació de la solució adoptada

2.1.
Vials
VIAL EXISTENT C/ MAS SUARDELL.
Aquest carrer discorre de nord a sud, enllaça amb el carrer de l’Esglèsia en l’extrem nord i es prolonga cap al sòl
no urbanitzable direcció mas Suardell vers al sud.
La secció de la urbanització del carrer és la següent (nord-sud), per 5m d'amplada de carrer: (Límit sòl no
urbanitzable) 3,8m de calçada pavimentada, 1,2m de vorera de formigó composta per 90cm amb pendent al 2%
vers al carrer i 30cm plana al mateix nivell de la calçada (sòl urbà).
La longitud del carrer al llarg de la parcel.la urbana és de 75,5m, amb un pendent longitudinal constant del 5%
descendent vers al nord.
Les xarxes soterrades que es preveuen per tal de connectar la parcel.la a les xarxes de subministraments bàsics
(baixa tensió, telecomunicacions, enllumenat públic), així com la recollida de pluvials, es situaran al costat est del
carrer de Mas Suardell, a excepció del sanejament públic i subministrament d'aigua que es mantindrà en el seu
emplaçament actual, a la banda oest del vial.
Les rases de serveis s’emplenaran amb material seleccionat piconat al 98% del PM, i grava ciment per la part
superior del replè a les travessies del carrer, amb reposició de l'aglomerat asfàltic.
NOU VIAL DES DE C/ MAS SUARDELL A C/ESGLÈSIA 10
Aquest carrer discorre d’est a oest, enllaça amb el carrer anteriorment citat en el seu extrem oest i s’allarga vers
l’est en direcció al carrer de l’Esglèsia 10 i tindrà una llargada de 25m.
La secció de la urbanització del carrer és la següent (d’oest a est), per 6m d'amplada de carrer: (Límit sòl urbà)
5m de calçada amb pavimentació de sauló estabilitzat amb ciment sobre capa de subbase de 20cm de gruix
mínim piconada al 98% del PM, 1m de rigola en V conformada amb formigó, similar a l’existent en el vial principal,
per conducció de pluvials (sòl no urbanitzable). La longitud del carrer al llarg de la parcel.la urbana és de 25m,
amb un pendent longitudinal constant del 12% vers a l’est.
2.2.
Xarxa d’aigües residuals i pluvials
La xarxa d’evacuació d’aigües soterrada és unitària i es situa a la banda oest del C/ Mas Suardell, malgrat això,
les parcel·les tindran escomesa de recollida separativa per pluvials i residuals.
Les característiques de la planta del col·lector existent són: aproximadament situat a l’àmbit oest del vial segons
la planimetria existent, amb possibilitat de situar-se en servitud dins la parcel.la de sòl no urbanitzable a l'oest del
vial, amb una pendent continua del 5% seguint la del vial i porta les aigües direcció nord. El diàmetre del col·lector
és desconegut malgrat es pressuposa de 20cm, se’n recollirà la dada per a projecte as build.
La connexió de les parcel·les a la xarxa de sanejament existent tindrà una tramada de màxim 7m en l’àmbit de
carrer ja que es tracta d’una escomesa ordinària. Es realitzarà amb tub de Polipropilè estructurat sense
pressió de paret exterior perfilada en "T" i interior llisa, i amb junta elàstica, de diàmetre 200 mm, segons
plànols. Els pendents i les profunditats seran les resultants de la comptabilització de les cotes de
sanejament comprovades in situ del carrer amb les seccions de capacitat hidràulica requerida en cada parcel.la.
Aquestes noves escomeses partiran de les dues zones edificables, entregant a una arqueta de registre.

Arqueta de registre. S’executaran a base de formigó amb formació de mitja canya i arrencada amb paret d’obra
de fàbrica de 30 cm de gruix fins a 20 cm per sobre de la generatriu del tub superior que hi intervé, arrebossada
i lliscada interiorment, i continuació fins a superfície amb peça prefabricada de formigó recta o de reducció a
boca. Superfície interior lliure 1x1m. Enrasats amb la rodadura amb marc i tapa circular de fosa dúctil classe D400 de 40 t de resistència, amb junta elastomèrica d’insonorització, llegenda gravada i recobriment de protecció
amb productes bituminosos.
Conducció de pluvials. L’actual conducció es formalitza a base d’una cuneta americana en V
de formigó. Es
mantindrà aquesta conducció únicament en el nou vial. En el C/Mas Suardell es preveu una canonada de recollida
de pluvials soterrada 30cm sota l’àmbit de vorera de D400 mm amb embornals de fosa abatible de 30x80 classe
C-250 cada 20m disposats a l'interior de la zona de formigó de la vorera que es disposarà plana com a rigola entre
els pendents transversals de la calçada i resta de vorera, a l'est del vial. Pel que fa a l'escomesa de recollida de
pluvials, aquesta s'executarà amb les mateixes característiques que la de residuals, i connectada a la nova xarxa
de pluvials.

2.3.
Xarxa d’aigua potable
La xarxa de distribució d’aigua es connectarà a la xarxa existent. Aquesta té la següent distribució en planta:
Canonada principal a l’oest del C/ Mas Suardell de diàmetre 63mm, a verificar in situ. D’aquesta xarxa se’n
executarà la doble escomesa, amb canonada de PE de 32mm cadascuna, situada en el límit del vial i la propietat
privada, i no serà necessària la instal·lació un nou hidrant contra incendis donat de l’existència d’un a menys de
100m de la zona a urbanitzar.
Un cop rebuda l’autorització per l’inici d’obres, s’avisarà a l’autoritat local de tal inici d’obres per tal de senyalitzar
i protegir adequadament l’àmbit intervingut. La durada màxima de l’execució es preveu de 15 dies i es coordinarà
l’obertura del vial per efectuar el pas de canonades d’aigua potable i sanejament.
Es procurarà que no quedin brancals sense tancar en malla, encara que siguin finals de línia de diàmetres petits,
en compliment del ”Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad de agua de consumo humano”. Les escomeses aniran fins al límit de façana.

2.4.
Xarxa baixa tensió
Es durà a terme el soterrament de les línies de baixa tensió a través del pas del cablejat per l'interior de doble
canonada de PVC de 3/6 i s’instal·laran 2 escomeses de connexió de baixa tensió (monofasica 230V) a través de
dues noves línies soterrades de cable Al-240 provinents de la nova línia soterrada des de C/ Esglèsia, 9. Les
caixes CGP aniran instal·lades al límit de la tanca perimetral de parcel.la a dos nínxols d’accés 24h separats,
segons la normativa vigent. Aquestes línies estaran soterrades a 40cm de la vorera. També es passarà una nova
línia de baixa tensió per al subministrament elèctric de l'enllumenat públic soterrada a 60cm de la vorera.
Criteris de disseny. Els criteris per la definició de la xarxa s'han basat en les següents consideracions:
Minimitzar el nombre d'encreuaments a calçada.
Situar adequadament les caixes de derivació per a una correcta connexió dels diferents edificis que es puguin
construir en un futur.
Limitar la caiguda de tensió al 5% de la tensió nominal a l'origen. Utilitzar materials homologats per la companyia
elèctrica.
Complimentar en tot moment el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Seguint aquestes consideracions es defineixen els següents aspectes de la xarxa de distribució.
Tipus d'instal·lació: La xarxa de distribució es realitzarà en la seva totalitat amb línies subterrànies, situats els
cables a l'interior de canonada de PVC amb protecció de sorra i senyalització, seguint les fondàries indicades.
Les distàncies mínimes amb altres canalitzacions (Decret 120/92 sobre creuaments i paral·lelismes
de la Generalitat de Catalunya del 28 d’abril, i la modificació de l’anterior prevista al Decret 196/1992, del 4 d’agost
(DOGC de 12.6.1992 i de 25.9.1992, respectivament)), seran de: - amb canalitzacions d’aigua: 20cm
amb cables de telecomunicació: 20cm
amb altres conductors elèctrics: 20cm
la canalització quedarà lliure fins a la superfície dels serveis abans esmentats.

Conductors: Seran unipolars d'alumini, per una tensió nominal de 400 V, amb aïllament de polietilè reticular i
coberta protectora de PVC, denominació RV 0,6/1 kV de 1x240 mm2 UNE-21.123 per a les fases i denominació
RV 0,6/1 kV de 1x150 mm2 UNE 21123 per al neutre.
La fixació dels conductors a les caixes de distribució s'efectuarà de forma sòlida.
Armaris i caixes de distribució: La tipologia de distribució emprada són els armaris prefabricats monobloc amb
sòcol independent, amb porta metàl·lica. Aquests armaris seran del tipus homologats per l'empresa distribuïdora
d'energia elèctrica FECSA-ENDESA-ENHER.
2.5.
Xarxa d’enllumenat públic
La solució adoptada per a assegurar l’enllumenat públic no pot mantenir la continuïtat amb la xarxa existent, donat
que al llarg del poble l’enllumenat es troba penjat en les façanes alineades a vial. En el tram que ens ocupa les
façanes queden retirades del vial pel que cal optar per columnes elevades amb lluminària superior. Es proposa la
instal·lació de les següents lluminàries:
3 Ut de Columna de 5 metres amb lluminària tipus Philips CONIC Lumileds SMD 3030 165Lm/W o similar,
separades 25m entre elles.
S’aprofitarà el mateix quadre de protecció que existeix. S’enllaçarà la nova línia a l’últim fanal existent degut a que
no es tracta d’una ampliació significativa. Com que la potència és inferior a 1 KW no és necessari fer càlculs de
llum, inspecció tècnica ni augment de potència significativa. Es comprovarà que el seu estat de conservació i
manteniment és correcte .
La disposició i soterrament de la línia ve detallada als plànols de projecte.
Les potències elèctriques a instal·lar són:
3 Unitats x 40 W/Unitat = 120 W Total potència necessària
2.6.
Xarxa de telecomunicacions
Donada la situació de la xarxa de telefonia existent, amb línia de subministrament aèria just en paral·lel al límit de
les parcel·les objecte del projecte, incloent existència de pal de la companyia existent a l’interior de la parcel.la,
únicament es durà a terme el soterrament i desdoblament d'aquesta línia en el tram afectat per la urbanització. La
nova xarxa, composta per dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre paral·lels, es situarà 60cm per sota la vorera,
en paral·lel la xarxa elèctrica, amb prisma de formigó i amb previsió d’arquetes de connexió i escomesa tipus M i
H si és que la companyia ho considera necessari.

3.
NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
Es fa esment explícit de la normativa addicional que s’està complint en aquest Projecte, com són:
Codi d’accessibilitat. Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
Obra completa. Aquest projecte dóna compliment del Decret 3410/75 sobre OBRA COMPLERTA. En compliment
de l’últim paràgraf de l’article 64 del “Reglamento General de Contratación del Estado” es manifesta que el
Projecte compren una obra complerta en el sentit exigit a l’article 58 del citat reglament, ja que conté tots i cadascun
dels elements que són precisos per a la utilització en obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
Reglamentació antiincendis. Es fa explícit el compliment del “DECRET 241/94, de 26 de juliol, sobre condicionants
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91” i el REAL DECRET
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació – Document Bàsic SI
Residus. Es fa compliment del Real DECRETO 105/2008 de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició.

4.
TERMINI D’EXECUCIÓ
Per a l’obra que s’ha descrit, s’estableix un termini d’execució de 2 mesos, a comptar a partir de la data de signatura
de l’Acta de Replanteig.

5.
PRESSUPOST
L’obra “PROJECTE D' URBANITZACIÓ DE PARCEL.LA I NOU VIAL A L’ÀMBIT SUD OEST DE
JUIÀ, es desglossa en els capítols següents:
Demolicions
Acondicionament del terreny
Ferms i paviments urbans
Xarxes d'enllumenat públic
Línies subterrànies de baixa tensió
Xarxa d'aigua potable
Xarxes de sanejament
Xarxes de telecomunicacions
Total (PEM)

1,974.04 €
1,817.55 €
3,706.91 €
2,216.20 €
17,946.03 €
341.82 €
5,276.35 €
2,467.12 €
35,746.03 €

Suma el total del pressupost l’expressada quantitat de TRENTA-CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS euros
amb TRES cèntims d’euro.
Pressupost d’Execució Material (PEM)

35,746.03 €

Despeses Generals (13%)

4,646.98 €

Benefici Industrial (6%)

2.144,76 €

Suma
IVA (21%)
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC)

42.537,77 €
8.932,93 €
51.470,00 €

A Banyoles, febrer 2021 Bangolo arquitectes
Oriol Roselló Viñas COAC 24650/6

6.

AMIDAMENTS

Codi

Tipus

U

Resum

Quantitat

D

Capítol

Demolicions

DMC010

Partida m

Tall de paviment d'aglomerat asfàlticç

429.000

Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DMF010

75.000

75.000

Extensió BT

2

70.000

140.000

Extenrió Enllumenat

2

50.000

100.000

Extensió telecos

2

30.000

60.000

Extensió telecos

2

21.000

42.000

Escomeses residuals

2

3.000

6.000

Escomesa Aigua

2

3.000

6.000

Partida m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic

429.000
191.200

Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Uts. Llargada Amplada Alçada
75.000

1.600

120.000

Extensió BT

70.000

0.400

28.000

Extensió Enllumenat

50.000

0.300

15.000

Extensió telecos

30.000

0.500

15.000

Extensió telecos

21.000

0.500

10.500

3.000

0.300

1.800

3.000

0.300

0.900

Escomeses residuals

2

Escomesa Aigua
DMX020

Partida m

Parcial

Demolició de cuneta trinagular de formigó armat

Subtotal

191.200
87.000

Demolició de cuneta trinagular de formigó armat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Acondicionament del terreny

A

Capítol

ACE040

Partida m³ Excavació en rases

157.470

Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Uts. Llargada Amplada Alçada
75.000
70.000

0.400 0.750

21.000

extensió Enllumenat

50.000

0.300 0.400

6.000

Extensió telecos

30.000

0.500 0.700

10.500

Extensió telecos

21.000

0.500 0.700

7.350

3.000

0.300 0.600

1.080

3.000

0.300 0.600

0.540

Escomesa Aigua

2

Subtotal

1.850 0.800 111.000

extensió bt

Escomeses residuals

ACR020

Parcial

Partida m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació

157.470
83.710

Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al 90% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics.
Uts. Llargada Amplada Alçada
75.000

1.850 0.400

Parcial
55.500

Subtotal

extensió bt

70.000

0.400 0.400

11.200

extensió Enllumenat

50.000

0.300 0.400

6.000

Extensió telecos

30.000

0.500 0.400

6.000

Extensió telecos

21.000

0.500 0.400

4.200

3.000

0.300 0.300

0.540

3.000

0.300 0.300

0.270

Escomeses residuals

2

Escomesa Aigua
ACR020b

Partida m³ Reblert de rases amb sorra

83.710
50.835

Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb mitjans mecànics, i compactació al 90% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
extensió bt
Escomeses residuals

2

Escomesa Aigua

75.000

1.850 0.300

41.625

70.000

0.400 0.300

8.400

3.000

0.300 0.300

0.540

3.000

0.300 0.300

0.270

50.835

Ferms i paviments urbans

M

Capítol

MBH010

Partida m² Vorera de formigó armat

90.000

Formació de vorera de paviment de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb pendent lateral del 2%, amb junts,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de dúmper, estès i vibrat manual, i
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb
acabat respatllat i estriat. Inclós formació de rigola a extrem amb pendent lateral 0%, de 20 cms de gruix i 20
cm d'amplada seguint amb l'armat de la vorera.
Uts. Llargada Amplada Alçada
75.000
MPB010

1.200

Parcial

Subtotal

90.000

90.000

Partida m² Paviment asfàltic

113.500

Paviment asfàltic de 10 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent, per a capa de
rodolament, de composició densa.
Uts. Llargada Amplada Alçada

Parcial

75.000

0.600

45.000

Extensió BT

70.000

0.400

28.000

Extensió Enllumenat

50.000

0.300

15.000

Extensió telecos

30.000

0.500

15.000

Extensió telecos

21.000

0.500

10.500

Cuneta secció triangular

Subtotal

113.500

IUD020

Partida m

25.000

MEA010

Cuneta formada per peces prefabricades de formigó de secció triangular similar a l'existent, unides mitjançant
junt encadellada, col·locades sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclós
encaix i enavalcat amb corba de cuneta existent.
Partida m² Formació de vial a base de pavimentació de sauló
155.900
Formació de vial a base de pavimentació de sauló estabilitzat amb ciment sobre capa de subbase de 20cm de
gruix mínim piconada al 98% del PM

IUP

Capítol

CHH030

Partida m³ Sabata fanals

Xarxes d'enllumenat públic
0.375

Sabata fanals de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, per a formació de
sabate de fonamentació.
Uts. Llargada Amplada Alçada
3
0107030101 Partida ut

Columna enllumenat exterior decorativa

0.500

0.500 0.500

Parcial

Subtotal

0.375

0.375
3.000

Subministrament i instal·lació de columna decorativa de la marca Bacolgra model Nikolson II o equivalent,
d'acer galvanitzat amb tractament anti-corrosiu a la base de la columna, fins a la portella, amb un mínim de
30cm des de la base del paviment i 5.00 m d'alçada D100 amb sortida soterrada i connexió amb cable de
secció 6 mm². Inclós platina de 300x300x10 d'acer galvanitzat, cartel.les i perns d'ancoratge de 600 mm i
D20mm per l'ancorament a la base de fonament.
0107030102 Partida ut

3.000

Lluminària carandini o similar HFL.L064 LED

Subministrament i instal·lació de lluminària tipus Philips CONIC Lumileds SMD 3030 165Lm/W, amb làmpada
LED estàndard de 40W, garantint una mitjana de 20 lux i una temperatura de color de 3000 k. Totalment
instal·lada. Inclou material de muntatge.
IUP030

Partida m

114.000

Conductor nu de terra

Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.
IUP010

Partida U

3.000

Presa de terra
Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.

IUP050

Partida m

114.000

Canalització subterràn de 90 mm de diàmetre.

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de polietilè de
doble paret, de 90 mm de diàmetre.
IUP060

Partida m

114.000

Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic

Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors
de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
TIF01

Partida PA Connexió a línia existent

1.000

Connexió del cablejat a línia existent de fanals situada a última cantonada prèvia a zona d'actuació. tal hi com
es marca als plànols. Inclós tots els elements necessàris i de seguretat seguint la normativa vigent en tot
moment.
Línies subterrànies de baixa tensió

IUB

Capítol

IUB01

Partida PA Soterrament i modificació línia de baixa tensió

IUA

Capítol

Partida alçada de modificació de la línia de baixa tensió per part de ENDESA. Pressupost total desglossat a
Xarxes d'aigua potable

IFA010

Partida U

Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable

IUS

Capítol

Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 7 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució
que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de
clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició
del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
Xarxes de sanejament

IUS011

Partida m

Col·lector soterrat de PVC corrugat 400 mm

1.000

2.000

75.000

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
IUS011b

Partida m

Col·lector soterrat de PVC corrugat 200 mm

20.000

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Uts. Llargada Amplada Alçada

Parcial

2

7.000

14.000

2

3.000

6.000

Subtotal
20.000

Embornal

IUS090

Partida U

4.000

IU001

Embornal en calçada amb toll de vàlvula de clapeta, construït amb formigó, de 30x80x90 cm. inclós Marc i
reixeta de foneria dúctil, classe C-250 segons UNE-EN 124, abatible i proveïda de cadena antirobatori, de
800x300 mm, per a embornal, fins i tot revestiment de pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part
superior.
Partida PA Connexió a servei Sanejament pluvial
2.000

IU002

Connexió a línia de sanejament d'aigua pluvial. Inclós tots els elements necessaris per una correcta posta a
Partida PA Connexió a servei Sanejament residual
2.000
Connexió a línia de sanejament d'aigua residual. Inclós tots els elements necessaris per una correcta posta a

IUS071

Partida U

Pericó de pas, no registrable, d'obra de fàbrica

2.000

Pericó de pas, no registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 80x80x65 cm, sobre solera de formigó
en massa; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
IUT

Capítol

Xarxes de telecomunicacions

IUT030

Partida m

Canalització subterrània de telecomunicacions

126.000

Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 2 tubs rígids de PVC-U, de 110 mm de diàmetre i
suport separador, embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I.
IUT010

Partida U

Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm i connexió al servei

2.000

Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa de
telecomunicacions. Tot segons criteris de companyia subministradora. Inclós conductes d'escomesa per a
parcel.la.

PLEC DE CONDICIONS
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 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.
SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la
resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes
acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. 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 normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1,
DB HE 1.
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb
elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural
dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats
amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
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.
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Forjats
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat
d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un
formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de
forma solidària.
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint
essencialment en una direcció, el cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de
10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat
en dos direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues
als suports i descansen directament sobre suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no

serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la mateixa una
armadura de repartiment en malla.
Components
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar.
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent.
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de
nervis i formant llosa superior (capa de compressió).
Armadura col·locada en obra.
Característiques tècniques mínimes
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura
complementària inferior podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat
poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no produeixin
danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica a compressió no serà
menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid
no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components
de malles electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Control i acceptació
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida
uniformement en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu
comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra
d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan
legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar
amb la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les
precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord
amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant,
de manera que les tensions a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemantse en la seva posició normal de treball, sobre suports que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol
producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no
apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals
de formigó armat o pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.
Fases d’execució
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates
d’empostissat de repartiment descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin
assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en dues direccions, per a aconseguir un apuntalament
capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de
forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats
de biguetes armades es col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les
biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran
marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la consistència del formigó
i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt
(aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants.
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc
d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades
per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre
murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior,

utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés
danyada afectant a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà
encastada a la biga, abans de formigonar. Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la
col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat o del cos de bigues o suports. Es
disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es realitzaran els oportuns
ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a
xemeneies, conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a
formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat dels suports.
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de
repartiment, a la que es fixarà per a que mantingui la seva posició.
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó.
El formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es
realitzarà després de la col·locació de les armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per
bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en
cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions
o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la
introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de
disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les
armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paral·leles a les mateixes és aconsellable situarles sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb vibrador, controlant
la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió,
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment.
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i
sense prèvia autorització de la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el
forjat.
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció
de la superfície encofrant.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig,
Encofrat, Col.locació de peces del forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del
formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies.
Amidament i abonament
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² .
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com
la formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per
pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions
de la D.F.
2 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.
2.1 Ceràmica
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen
murs resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de
maó no vist).
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.
Components
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics
a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a
5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes
usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
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 RC03. 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.
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada
galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. 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 en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran
a 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, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb
l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió
o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment
executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter;
En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida
evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en
les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball,
es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i
s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades.
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions
físiques i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar
plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és
possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit
de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el
morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix
constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. 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 de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal
i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter.
Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant
la zona a continuació. 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, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny
col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de
tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà
l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les
2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb
els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment
del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es
disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions
higrotèrmiques.
Fases d’execució
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de
col·locar a trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les
trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del
total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han
d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les
traves han d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet
l'arc o la volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les
filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a
trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba
de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a
la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha

de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó
que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El
doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent
alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti
la volta. Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de
l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de
l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les
directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata
de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents
que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces
quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es
recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de
fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar
rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra.
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden
tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament
després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de
morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense
l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de
l'encastament: >= 15 cm.
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització
expressa de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetentse únicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de
1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques
ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SEF punt 8.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat,
part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada
deduint buits superiors a 1 m².
2.2 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 RC03. 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.
2.3 Blocs de Morter d’argila alleugerida
Fàbrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de ciment només en junta horitzontal, i junta
vertical encadellada per a formar murs resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes

Components
Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigó armat, barrera antihumitat
Característiques tècniques mínimes
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs
serà major de 100 kg/cm². Pel que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà
classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte amb la flama. La impermeabilització dependrà del
recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica.
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 RC03. 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 l’Instrucció EHE
Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podrà ser a base d’imprimació d’oxiasfalt, etc.
Control i acceptació.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
Blocs de termoargila, Ciments, Aigua, 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, donades suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o
diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs haurien d'humitejar-se abans de la seva
col·locació, per a assegurar l'adherència amb el morter. 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 al acabar cada jornada el treball. Els treballs es 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, es suspendrà
el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada.
Fases d’execució
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar.
No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir
la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu
hidrofugant, ha d'estar sec. El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada
5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de ser estable,
resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20
m, separades amb junts estructurals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts

singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc. Els blocs s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de
ser horitzontals. Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda resistent. El coronament
d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigó i armades. Els brancals i les peces que formen els
junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. Si l'acord
amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats
per la D.F.. El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços. 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. Per a evitar
el pont tèrmic en murs exteriors, es disposarà el morter en dues bandes separades per un espai central lliure
de 2 o 3 cm, quedant així una junta horitzontal discontínua. En el cas que el mur sigui de format petit, no
s'adoptarà aquesta solució per a no reduir la capacitat mecànica del mur. No es tallaran les peces, sinó que
s'utilitzaran les degudes peces complementàries de coordinació modular. Les juntes verticals no duran morter
al ser encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no serà inferior a 7 cm.
Quan el recobriment exterior sigui esquerdejat, es disposaran malles de fibra de vidre embegudes en aquest
per a evitar la possibilitat de fissuració del mateix, amb la consegüent pèrdua d’impermeabilitat del tancament.
La fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les seves juntes horitzontals en les zones de mur
propenses a la fissuració (canvis de secció, cantons, trobades i buits). Els enllaços dels murs en 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. No es
considerarà significativa la reducció de resistència del mur de bloc de argila alleugerida quan les regates estiguin
dins dels següents límits, segons l'espessor del bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm d'espessor: regates de
fins a 20 x100 mm (profunditat màxima x amplària màxima); bloc de 19 cm d'espessor: regates de fins a 30
x100 mm; bloc de 24 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; bloc de 29 cm d'espessor: regates de fins
a 30 x150 mm; les regates horitzontals o inclinades haurien de ser evitades. Si la fàbrica duu revestiment exterior
de tipus esquerdejat, aquest s'executarà transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica.
Toleràncies d'execució. Distància entre obertures: ± 20 mm; Planeitat: ± 10 mm/2 m; Aplomat: ± 10 mm/3 m,
± 30 mm/total; Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: ± 2 mm.
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i
aplomat amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades cara 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. Gruix dels junts: 1,2 cm. Llargària de l'encastament: >= cantell de la llinda. Toleràncies d'execució.
Nivell: ± 5 mm; horitzontalitat: ± 2 mm/m; 15 mm/total: planeitat: ± 10 mm/2 m; gruix dels junts: ± 2 mm.
Control i acceptació
2 comprovacions cada 250 m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i
d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig. Execució de les fàbriques. Execució de sobrellindes i
reforços. Protecció de la fàbrica.
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.
2.4 Mamposteria

Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar
en sec i amb morter.
Components
Pedra i morter.
Execució
Condicions prèvies
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de
treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa
de l'acció de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot
el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un
30% de les pedres, col·locant-les de través.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Neteja i preparació del llit d’assentament.
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada
en els cantons amb altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes
amb carreus travats en les dues direccions alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per
distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó
armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents
en un vèrtex.
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20
mm/planta.
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de
ser poligonals. Els junts cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet
la col·locació de falques de pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang.
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat 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 què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
3 ESTRUCTURES DE FUSTA
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar
a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions
normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural,
estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les estructures de fusta són: pilars,
bigues, biguetes, encavallades i cabirons.
Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació.
CTE-DB SE, Seguretat Estructural. RD 314/2006.
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002.
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN
1194:1999, UNE-EN 1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN
336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996,
UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. Connectors, unions. UNE-EN
385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.
Components
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt
4.2, microlaminada, segons DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces
metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. Protectors.
Característiques tècniques mínimes
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions.
Posseirà una durabilitat natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els
anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, superfície brillant i sedosa en els talls al fil.
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim
d'un 15%. Les unions es realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la
missió de la cola. Els entroncaments no haurien de superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de
separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta pot estar impregnada per a ferla resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a aquests
organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac
d'insectes (tèrmits, coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per
transmetre esforços tallants paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles
segons el DB SE-M punt 4.5.
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura
antioxidant galvanitzant en calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i
electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs especialment exposats a humitats, es recomanaran claus
i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran tractats mitjançant galvanització
en calent. segons el DB SE-M punt 8.
Control i acceptació
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les
unions entre peces i la major dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR
homologada pel ministeri de Foment. (segons normes UNE).
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran,
almenys, la mateixa resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR
homologada pel ministeri de Foment per a productes protectors de la fusta.
Execució
Condicions prèvies
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de
les fortes irradiacions solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma
ventilada, procurant que en cap cas, la humitat pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment
que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats
per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha d'aprovar-la
la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes
que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha
de ser substituïda. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició

a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la
D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda
pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats
a la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que
estaran sotmesos. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars,
bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar
les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix
exactament amb la posició definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements
provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre
amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tensar alguns
elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques
Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si
està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions
que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin contra la
pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la
D.T. La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels
forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de
cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota
del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la
unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a
mínim. La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles
de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els
forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És recomanable que, sempre que sigui possible,
es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les peces s'han de
separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en
que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el
definitiu. S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del
moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada.
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó.
Els connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir
de la superfície superior de la biga 3 cm.
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no
tingués prou resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo
a la D.F., i no col·locar la capa de formigó.
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada
a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament
aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur

les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han
de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si
el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que
han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura
antioxidant, segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida
d'obra.
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells.
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995
Control i acceptació
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com
el treball a flexió dels elements laminats i un control de comportament dels farratges.
Amidament i abonament
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola
de fuster; metre lineal de corretges de fusta mitjançant saions clavats.
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos.
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges,
farratges d’acer protegides, tornilleria i accessoris.
ut forjats
m² de forjat de biguetes de fusta.
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T..
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris
següents: el pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal
l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció,
amb farratges i accessoris necessaris.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
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 14561:2002, 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 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, escalfantla 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.

ANNEXES
1. GESTIÓ DE RESIDUS
2. INFORMES COMPANYIES
Els serveis de sanejament pluvial, sanejament residual, enllumenat públic i subministrament d’aigua potable
son gestionats pel mateix ajuntament, es deixa constància que tenim el vist-i-plau d’aquest organisme per
procedir segons s’estableix al llarg d’aquest document amb les modificacions d’aquests serveis esmentats.
BT – està gestionat per FECSA-ENDESA i s’aporta l’informe i pressupost.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
REAL DECRETO 210/2018

Obra nova
tipus

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

quantitats
codificació

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

REAL DECRETO 105/2008
DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

URBANITZACIÓ DE PARCEL.LA I VIAL

Situació:

CARRER DEL MAS SUARDELL

Municipi :

JUIÀ

Comarca :

GIRONÈS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

(tones/m3)

Volum aparent

(tones)

m3

grava i sorra compacta

0

2,0

0,0

0,00

grava i sorra solta

96

1,7

163,2

115,20

argiles

0

2,1

0,0

0,00

terra vegetal

0

1,7

0,0

0,00

0

1,8

0,0

0,00

0

1,8

0,0

0,00

1,0

47,4

56,88

pedraplé
terres contaminades

170503

47

altres

3

Total excavació

143 m

210,6

172,08 m3

t

Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada,
no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

altra obra

NO

SI

SI

Residus de construcció totals
336,00 m2

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Pes residus
2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m )

sobrants d'execució

Volum aparent
3

(tones)

Volum aparent

2

(m3)

(m /m )

0,086

28,857

0,038

12,716

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

12,309

0,000

0,000

formigó

170101

0,036

12,252

0,026

8,751

petris barrejats

170107

0,008

2,641

0,012

3,965

guixos

170802

0,004

1,319

0,000

0,000

0,001

0,336

0,000

0,000

altres

embalatges

0,004

1,434

0,010

3,479

fustes

170201

0,001

0,406

0,000

0,000

plàstics

170203

0,002

0,531

0,010

3,479

paper i cartró

170904

0,001

0,279

0,000

0,000

metalls

170407

0,001

0,218

0,000

0,000

Total residu edificació

30,29 t

0,090

16,20 m3

0,048

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

tancaments

0,72
0,10
0,60
0,10
0,43

1,94

acabats
6,26

2,72
0,48
0,88
1,02
0,27
0,07
0,00

0,22
0,30
0,52
0,07
0,07

m3

7,45

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

m3

6,80

m3

Obra nova
minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.-

1

si
-

-

5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si

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

si
-

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

3

m (+20%)
graves i sorra compacta

Reutilizació (m3)

Volum

a la mateixa obra

Per portar a l'abocador (m3)

a altra autoritzada

0,00

0,00

0,00

0,00

115,20
0,00

115,20
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pedraplé

0,00

0,00

0,00

0,00

altres
terres contaminades

56,88
0,00

0,00

0,00

56,88
0,00

172,08

115,20

0,00

56,88

graves i sorra solta
argiles
terra vegetal

Total

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

R.D. 105/2008

tones

Projecte

cal separar

tipus de residu

Formigó

80

12,25

no

inert

Maons, teules i ceràmics

40

12,31

no

inert

Metalls

2

0,22

no

no especial

Fusta

1

0,41

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

0,53

si

no especial

Paper i cartró

0,5

0,28

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Especials*

especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat contaminats per
aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais
reservats pels següents residus
projecte*

R.D. 105/2008
no

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

si

si

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en cap
cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km

3

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

4,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres

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

15,00

Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

1

3

5,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Cat

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació

Volum
m (+20%)
56,88
0,00
3

Terres
Terres contaminades

Classificació
12,00 €/m3
2.229,84
-

Transport
5,00 €/m3
284,40
-

(dins el cost s'ha previst una

Valoritzador / Abocador
70,00
5,00 €/m3
512,43
0,00
runa neta

m3 (+35%)
11,81
0,00
5,35

-

100
100

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

0,00
0,00
inapreciable
4,70
0,00
0,00

56,36
-

100
-

Perillosos Especials

inapreciable

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

€/m3

runa bruta

4,00 €/m3
-

15,00
€/m3
177,22
0,00
80,29

18,79
-

0,00
0,00
0,00
200

2.286,20

531,22

100,00

457,50

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

78,74 m3

El pes dels residus és de :

77,69 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.374,92 €

3.374,92 euros

Obra nova
documentació gràfica

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

3

CONTENIDOR 5 M 3

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

unitats

-

unitats

-

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

1

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

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

SI
-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la
direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus
elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran
per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de
residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Previsió inicial de l'Estudi

Ca

Total excavació

210,60 tones

Total construcció

30,29 tones

% de reducció per
minimització

Previsió final de l'Estudi
85,32 tones

20,00 %

24,23 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

85,00 tones

11 euros/ tona

935,00 euros

Residus de construcció **

24,00 tones

11 euros/ tona

264,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

109 tones
1.199,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO s'han
d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

Montnegre, 84
17190 - Salt

R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

Ref. Sol·licitud:
Tipus Sol·licitud:

NSCRGI-0571358
VARIANTS

LAURENT LAPEROU
MOSCA, 5
17462 - JUIA
(GIRONA)

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.:
Des d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, ens posem en contacte amb vostè en relació a la sol·licitud
de modificació d’instal·lacions de ESGLESIA, CASA, JUIA, 17462, GIRONES, (GI), a continuació li traslladem el
Pressupost d'execució per part d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de totes les instal·lacions
necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt referenciada, incloent les noves instal·lacions de xarxa de distribució.
- Pressupost de les noves instal·lacions de xarxa:
- Treballs dadequació d’instal·lacions existents:
- Suma parcial:

17.360,30 €
63,03 €
17.423,33 €

1

- IVA en vigor (21 % ):

3.658,90 €
2

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT :

21.082,23 €

Perquè tingui una informació el més detallada possible, us adjuntem 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 no es modificarà tret que siguin necessaris canvis substancials en la solució tècnica que s'ha
definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin
aparèixer 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 fos possible l'inici dels
treballs per motius aliens aquesta companyia.
El termini estimat d'execució material dels treballs serà de 30 dies hàbils, un cop obtinguts els permisos i
autoritzacions administratives necessàries.
La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos.

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal

Si aquesta alternativa és del seu interès, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a través del nostre
Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.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-0571358 i
que l'opció triada ha estat la" B ". En aquest cas, amb posterioritat 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.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon
902 534 100 o del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web
www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació d'aquest procés i la legislació
aplicable.
Atentament,

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal

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.
MR_S50O – NSCRGI- 571358 SR EDE-cat

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO
Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)
.................................................................................................................................... con
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre
empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................,
municipio de …………………………………
Teléfono de contacto: ............................ Dirección email: ...............................

Encarga y autoriza:
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con
CIF............................ y
domicilio social en ................................, municipio de
.........................................
Persona de contacto: ..................................................................................
Teléfono de contacto: ............................ Dirección email: .........................

A realizar ante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U:
La emisión a su nombre de las facturas que Endesa Distribución deba generar
correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el
suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,
Dirección del suministro.................................................................
Municipio: ..............................................................
Potencia: ...........kW.
Petición de suministro nº: ....................................
Importe a Pagar……………………………………
Fecha de la autorización: .....................................

Firma del administrador/apoderado empresa principal

MC_DDIRECCION1
MC_DDIRECCION2

PRESSUPOST

ESTUDI TÈCNIC NÚM.

EQ73A

Sol·licitud de subministrament elèctric
00040/001/0571358
Nom o raó social del client

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

LAPEROU

Adreça del client

CL MOSCA

Data d’emissió
23/08/2017
DNI / CIF

LAURENT
17462 JUIA

X5356944Z

Número de pàg.
01
Telèfon

34627293868

GIRONA

Adreça del subministrament

ESGLESIA, CASA, JUIA, 17462, GIRONES, (GI)
Subsector d’activitat

PRIMER HABITATGE
DESGLOSSAMENT
Unitats
1
5
1
1
4
1
1
1
3
10
41
71
28,4
25,5
10200
1
112
20
1
1
1
1
1
132
396
1
1
1

Descripció
CAJA DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES
DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ, CU O AL ACOMETIDAS
COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O DESCONEXION REDES O
DERIVACION
AEREA
COMPLEMENTO
TET CONEXION Y/O DESCONEXION ACOMETIDAS
CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN BT (1 Fase)
INSTALACION ARMARIO DIST URBANA O URBANIZACIONES
PAT DEL NEUTRO EN CAJA
CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL
CATA LOCALIZACION SERVICIOS
CANALIZ TIPO C EN ACERADO 2T (PROF < 1M) (ANCHO HASTA
0
4M)(TUBO
ZANJA
PARA160)
CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ACERADO(PROFUNDIDAD
ZANJA PARA CABLE DIRECT 1M)
ENTERRADO EN ASFALTO U HORMIGON
(PROFUNDIDAD
1M)
REPOSICIÓN
PAVIMENTO
EN
REPOSICION LOSETA ESPECIAL O LOSAS PIEDRA SIN APORTACION
APORTACION LOSETAS ESPECIALES
CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT
TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2
TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2
PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT
CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M
ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O
DESCONEXION
REDES
O DERIVA
ENTRONQUE/MANO
OBRA-CONEXION
A RED TRENZADA
CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA
Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al
Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al
ENGINYERIA, TOPOGRAFIA I PROJECTE
PERMISOS OFICIALS
PERMISOS PARTICULARS

SUMA D'UNITATS D'OBRA:

PRESSUPOST TOTAL:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.
LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000

Preu unitari
147,94
1,02
13,71
10,15
3,91
60,50
106,91
45,38
99,47
63,84
35,12
58,45
56,91
52,81
0,26
449,67
5,64
9,23
101,27
353,28
ENDESA
ENDESA
18,43
1,63
2,51
1.000,00
778,37
150,00

Total
147,94
5,10
13,71
10,15
15,64
60,50
106,91
45,38
298,41
638,40
1.439,92
4.149,95
1.616,24
1.346,66
2.652,00
449,67
631,68
184,60
101,27
353,28
ENDESA
ENDESA
18,43
215,16
993,96
1.000,00
778,37
150,00

17.423,33

17.423,33

PLÀNOLS

Projecte d'urbanització de parcel.la i nou vial a l'àmbit sud oest de Juià 17462 Baix Empordà

01

PLÀNOL

PROPIETAT

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

Laurent Lapérou
Karine Ménager
Referència

BANGOLO ARQUITECTES

FEBRER 2021

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
972 58 20 94

Format A3

Arquitecte

Escala 1/500

Arquitectes
col.laboradors

C. Pau Claris, 154, 4t
08009 Barcelona
930 38 39 45

ORIOL ROSELLÓ VIÑAS
CARLA GRABOLEDA BOSCH

bangolo.com

1

96,68

95,70

pou
96,60

96,64

96,44

ig

safare

97,53

cobert

99,14
99,36

99,93

98,18

7 99,22

100,2

2
100,5

cobert

4

98,10

99,11
98,06

99,88

100,5

1

103,9
9
100,5
00,96

1

98,60

94,98

6
101,8

96,74

98,00

98,49

99,19

101,8

2

100,6

5

2

103,1

Cuneta actual a enderrocar

Projecte d'urbanització de parcel.la i nou vial a l'àmbit sud oest de Juià 17462 Baix Empordà
PROPIETAT

02

ESTAT ACTUAL. TOPOGRÀFIC

Laurent Lapérou
Karine Ménager
Referència

BANGOLO ARQUITECTES

FEBRER 2021

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
972 58 20 94

Format A3

Arquitecte

Escala 1/500

Arquitectes
col.laboradors

C. Pau Claris, 154, 4t
08009 Barcelona
930 38 39 45

ORIOL ROSELLÓ VIÑAS
CARLA GRABOLEDA BOSCH

bangolo.com

1

96,68

95,70

pou
96,60

96,44

96,64

ig

safare

97,53

cobert

99,14
99,36

99,93

98,18

2

100,5

cobert

7

100,2

4

98,10

99,88

99,11
98,06

100,5

1

103,9

98,60

94,98

101,8

96,74

98,00

98,49

99,19

100,6

2

6

2
103,1

5

101,8

SECCIÓ LONGITUDINAL S-S'. ESTAT ACTUAL

SECCIÓ TRANSVERSAL X-X'. ESTAT ACTUAL

SECCIÓ LONGITUDINAL S-S'. PROPOSTA

SECCIÓ TRANSVERSAL X-X'. PROPOSTA
Projecte d'urbanització de parcel.la i nou vial a l'àmbit sud oest de Juià 17462 Baix Empordà
PROPIETAT

03

PROPOSTA. PLANTA I SECCIONS

Laurent Lapérou
Karine Ménager
Referència

BANGOLO ARQUITECTES

FEBRER 2021

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
972 58 20 94

Format A3

Arquitecte

Escala 1/500

Arquitectes
col.laboradors

C. Pau Claris, 154, 4t
08009 Barcelona
930 38 39 45

ORIOL ROSELLÓ VIÑAS
CARLA GRABOLEDA BOSCH

bangolo.com

1

96,68

95,70

pou

5.00 1.00

ig

safare

97,53

99,14

99,36

99,93

98,18

98,10

7.88

ØEXIST

98,60

Ø200
3%

ENT 5%

96,74

98,00

Embornal

4
100,5

99,88

99,11

Nova
escomesa
residuals

3%

94,98

Nova
escomesa
pluvials

2

100,5

53.64
Pluvials soterrada Ø400
Xarxa de sanejament existent soterrada
98,49

99,19

Embornal

Ø200
3%

Ø200
3%

98,06

96,44

96,64

96,60

1

103,9

Xarxa de sanejament existent.
Escorrentia superficial

Nova
escomesa
pluvials

6

101,8

ØEXISTENT 5%

2
100,6

Nova
Embornal escomesa
residuals

5
101,8

2

103,1

Embornal
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SIMBOLOGIA
LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
TELEFONIA
SANEJAMENT PÚBLIC
SUBMINISTRAMENT AIGUA
SANEJAMENT PLUVIALS
ENLLUMENAT PÚBLIC

LLEGENDA DE PAVIMENTACIÓ
NOVA VORERA
PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA EXISTENT
NOVA CUNETA DE FORMIGÓ
PAVIMENTACIÓ DE SAULÓ

LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
PARCEL.LA A URBANITZAR
ARQUETA

PROPIETAT

04

XARXA SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I
PLUVIALS

Laurent Lapérou
Karine Ménager
Referència

BANGOLO ARQUITECTES

FEBRER 2021

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
972 58 20 94

Format A3

Arquitecte

Escala 1/500

Arquitectes
col.laboradors

C. Pau Claris, 154, 4t
08009 Barcelona
930 38 39 45

ORIOL ROSELLÓ VIÑAS
CARLA GRABOLEDA BOSCH

bangolo.com

1

96,68

95,70

pou

5.00 1.00

ig

safare

97,53

99,14

99,36

99,93

98,18

98,10

4
100,5

1

103,9

98,60

50.89
96,74

98,00

98,49

2.21

Ø32

ØEXIST

99,19

Ø32

94,98

ENT 5%

2

100,5

99,88

99,11
98,06

96,44

96,64

96,60

6

101,8

2 Noves escomeses 10mL

Xarxa de subministrament existent soterrada

2
100,6

5
101,8

ØEXISTENT 5%

2

103,1
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SIMBOLOGIA
LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
TELEFONIA
SANEJAMENT PÚBLIC
SUBMINISTRAMENT AIGUA
SANEJAMENT PLUVIALS
ENLLUMENAT PÚBLIC

LLEGENDA DE PAVIMENTACIÓ
NOVA VORERA
PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA EXISTENT
NOVA CUNETA DE FORMIGÓ
PAVIMENTACIÓ DE SAULÓ

LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
PARCEL.LA A URBANITZAR
ARQUETA

PROPIETAT

05

XARXA AIGUA POTABLE

Laurent Lapérou
Karine Ménager
Referència

BANGOLO ARQUITECTES

FEBRER 2021

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
972 58 20 94

Format A3

Arquitecte

Escala 1/500

Arquitectes
col.laboradors

C. Pau Claris, 154, 4t
08009 Barcelona
930 38 39 45

ORIOL ROSELLÓ VIÑAS
CARLA GRABOLEDA BOSCH

bangolo.com

1

96,68

95,70

pou

5.00 1.00

ig

safare

99,14

97,53

98,10

99,93

subterràn

2

100,5

4
100,5

99,88

99,11
98,06

Nova línia

99,36

98,18

Connexió xarxa existent

96,44

96,64

96,60

1

103,9

98,60

94,98

ia BT 1C A
I240 (400

51.99

V) 125mL
96,74

98,00

2 Armaris monobloc
Nova línia subterrània BT 1C AI240 (400V)
98,49

6

101,8

2
100,6

99,19

5
101,8

2

103,1

Projecte d'urbanització de parcel.la i nou vial a l'àmbit sud oest de Juià 17462 Baix Empordà

SIMBOLOGIA
LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
TELEFONIA
SANEJAMENT PÚBLIC
SUBMINISTRAMENT AIGUA
SANEJAMENT PLUVIALS
ENLLUMENAT PÚBLIC

LLEGENDA DE PAVIMENTACIÓ
NOVA VORERA
PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA EXISTENT
NOVA CUNETA DE FORMIGÓ
PAVIMENTACIÓ DE SAULÓ

LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
PARCEL.LA A URBANITZAR
ARQUETA

PROPIETAT

06

XARXA BAIXA TENSIÓ

Laurent Lapérou
Karine Ménager
Referència

BANGOLO ARQUITECTES

FEBRER 2021

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
972 58 20 94

Format A3

Arquitecte

Escala 1/500

Arquitectes
col.laboradors

C. Pau Claris, 154, 4t
08009 Barcelona
930 38 39 45

ORIOL ROSELLÓ VIÑAS
CARLA GRABOLEDA BOSCH

bangolo.com

1

96,68

safare

99,14
99,36

99,93

98,18

Punt soterrament

4
100,5

1
103,9

98,60

94,98

96,74

2
100,5

99,88

99,11

98,06

96,44

5.00 1.00

ig
97,53

98,10

95,70

pou

96,64

96,60

Anul.lació màstil existent
Xarxa soterrada doble tub 5

38.67

98,00

98,49

99,19

Anul.lació màstil existent
60.25

6
101,8

20.71

2

100,6

5
101,8

Punt soterrament
2

103,1

Màstil existent
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SIMBOLOGIA
LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
TELEFONIA
SANEJAMENT PÚBLIC
SUBMINISTRAMENT AIGUA
SANEJAMENT PLUVIALS
ENLLUMENAT PÚBLIC

LLEGENDA DE PAVIMENTACIÓ
NOVA VORERA
PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA EXISTENT
NOVA CUNETA DE FORMIGÓ
PAVIMENTACIÓ DE SAULÓ

LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
PARCEL.LA A URBANITZAR
ARQUETA

PROPIETAT

07

XARXA TELEFONIA

Laurent Lapérou
Karine Ménager
Referència

BANGOLO ARQUITECTES

FEBRER 2021

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
972 58 20 94

Format A3

Arquitecte

Escala 1/500

Arquitectes
col.laboradors

C. Pau Claris, 154, 4t
08009 Barcelona
930 38 39 45

ORIOL ROSELLÓ VIÑAS
CARLA GRABOLEDA BOSCH

bangolo.com

1

96,68

95,70

pou

5.00 1.00

ig

safare

97,53

99,14

99,36

99,93

98,18

98,10

2

100,5

4
100,5

99,88

99,11
98,06

96,44

96,64

96,60

1

103,9

98,60

94,98

6

101,8

12.20

96,74

98,00

25.00
98,49

Nou enllumenat

99,19

25.00
Nou enllumenat

2
100,6

5
101,8

2

103,1

Nou enllumenat
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SIMBOLOGIA
LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
TELEFONIA
SANEJAMENT PÚBLIC
SUBMINISTRAMENT AIGUA
SANEJAMENT PLUVIALS
ENLLUMENAT PÚBLIC

LLEGENDA DE PAVIMENTACIÓ
NOVA VORERA
PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA EXISTENT
NOVA CUNETA DE FORMIGÓ
PAVIMENTACIÓ DE SAULÓ

LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
PARCEL.LA A URBANITZAR
ARQUETA

PROPIETAT

08

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

Laurent Lapérou
Karine Ménager
Referència

BANGOLO ARQUITECTES

FEBRER 2021

Av. Països Catalans, 124
17820 Banyoles
972 58 20 94

Format A3

Arquitecte

Escala 1/500

Arquitectes
col.laboradors

C. Pau Claris, 154, 4t
08009 Barcelona
930 38 39 45

ORIOL ROSELLÓ VIÑAS
CARLA GRABOLEDA BOSCH

bangolo.com

Projecció d'embornal

Terraplenat amb terra de pròpia
excavació compactada

Solera de formigó armada amb
acabat raspatllat i estriat
1.20

0.30

0.90

0.10

0.15

2%

0.31

0.20

0.10

TELECO 2xØ110

ENLLUMENAT 3/6

0.52

Cinta
senyalitzadora

Embolcall de formigó de 10
cm al perimetre dels tubs

0.39

RIGOLA ACTUAL A ENDERROCAR, ON S'EMPLAÇA EL NOU VIAL
PLUVIALS
Ø400

VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE C/ESGLÈSIA I MAS SUARDELL AMB
RIGOLA A VESSANT EST, EXISTENTS. NO S'INTERVÉ.

0.20

REFERÈNCIA DE VIAL RURAL AMB TERRA ESTABILITZADA, PAVIMENT
PROPOSAT EL NOU VIAL QUE S'EXECUTA PARCIALMENT EN CUL DE
SAC.

BT 2x125mm
0.35
Rebliment de sorra

Rebliment de sorra

DETALL VORERA I NOVES INSTAL.LACIONS SOTERRADES (e_1/20)

96,68

95,70

pou

5.00 1.00

ig

safare

97,53

99,14
99,93

4

98,60

155m2

94,98

96,74

98,00

98,49

Vorera de formigó

2

100,6

99,19

1
103,9

igó

98,06

100,5

99,88

99,11

Sauló estabilitzat

2
100,5

orm
Cuneta de F

99,36

98,18

98,10

96,44

96,64

96,60

6

101,8

5

101,8

2

103,1
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SIMBOLOGIA
LLEGENDA D'INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
TELEFONIA
SANEJAMENT PÚBLIC
SUBMINISTRAMENT AIGUA
SANEJAMENT PLUVIALS
ENLLUMENAT PÚBLIC

LLEGENDA DE PAVIMENTACIÓ
NOVA VORERA
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