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1.- DADES GENERALS: 
 

Identificació i agents del projecte 
Títol projecte 
Projecte de reurbanització del carrer Rocaberti de la Jonquera. 

 

Emplaçament 
L'àmbit objecte del present projecte executiu del carrer Rocabertí. La superfície objecte de 
l'executiu és de 1469,67 m2. 
 
 
Promotor 
Ajuntament de La Jonquera 

 
Autors del Projecte 
L'autor de l'estudi previ és l'arquitecte Lluís Rodeja Roca,col·legiat número 25919/5 del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració de l’arquitecta Lídia Parada Soler, l’arquitecte 
Jordi Collel Puig, del l’arquitecte tècnic Josep Alegrí Padern, les tasques de coordinació 
realitzades per Mercé Cabanas Garriga i amb la supervisió dels serveis tècnics municipals i 
col·laboradora Mireia Luaces Navarra. 
 
 
Relació de projecte parcials, documents complementaris i altres documents tècnics 
El projecte conté com a documents complementaris els següents: 

- Projecte d’enllumenat públic 
- Pla de control de qualitat 
- Estudi de seguretat i salut 
 

 

 

2.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Objecte del projecte 

L'objecte del projecte executiu és el d'urbanitzar el carrer del casc antic Rocabertí. 

 

La reurbanització comporta la continuació de la urbanització ja completada del recinte 
enmurallat. Per aquest carrer de baixa intensitat de trànsit es proposa una secció amb 
plataforma única i rigola descentrada, per a facilitar el caminar dels vienants. 

 

El projecte també inclou l’eliminació del traçat creuat de les linees de serveis de baixa tensió, 
telefonia i enllumenat, soterrant els creuaments i grapant la resta dels traçats a façana per 
facilitar la renovació de la xarxa i la formació d’escomeses.També es proposa la instal·lació 
d'una xarxa de reg i la substitució i millora de l'enllumenat públic existent amb llumeneres 
amb fonts de LED i reubicant els quadres d'enllumenat. 

 
Es pavimentarà la vorera amb paviment de llamborda de formigó de la serie Terana i Trama de 
Breinco o equivalent, de color “arena”. Les llambordes es faran amb peça de pedra natural amb 
format de 10x20cm, prèviament humitejades, amb capa de morter MAPESTONE 3 PRIMER de 
3 cm de gruix, segons plànols d’especejament, i rejuntat amb ciment i sorra. I paviment asfàltic a 
la part central del carrer de 8 cm. Paviment amb una capa de 20 de formigó i una sub-base de 
20 cm de gruix. 

 

Es col·locarà arbrat en escocells d'acer corten que seguiran les juntes de l’especejament, amb 
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plantació de tilers platejats, lagerstroemia i buganvillies. 

 

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat és d’uns 1469,67 m 2 

S'inclou dins d'aquesta superfície les intervencions a realitzar a nivell de millora d'acabat de 
l’inici del C/Vidre. 

 
Antecedents  

 

El dia 10 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local acorda encarregar a Lluís Rodeja 
Roca la redacció del projecte executiu dels carrers del casc antic, Rocabertí. 

 
Requisits normatius 

El projecte bàsic i executiu per urbanització del carrer del Casc antic de la Jonquera, carrer 
Rocabertí, compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques d’obligat compliment i a 
la normativa d’aplicació relativa a: 
 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Llei 1/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS). 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 

Intervenció dels bombers. 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar  

per el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les  
persones amb discapacitat. 
- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les  
persones amb discapacitat. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat  

i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de  

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions  

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat per  

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb  

discapacitat. 
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les 
Obres de Construcció. 
- Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, Regulador de la Producció i la Gestió dels Residus de Construcció i  
Demolició. 

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció dela legalitat urbanística. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

-  Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei el Sòl. 
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010,   
donada la conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en  
data 30 de juliol de 2010.  

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació  

Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat  

immediata amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005). 
- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i 
el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROCABERTI DE LA JONQUERA 
Rocaberti  LP1519 Pàgina : 9 
 

 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 

       arquitectura@rodejaparada.com 

- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006) 
- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre 
de 2006. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2008 d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació  

d'impacte ambiental de projectes. 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
 

 
Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 
 

A continuació es descrien le diferents xarxes de serveis: 
 
Sanejament 
La xarxa de clavegueram existent es renovarà amb tubs de polietilé corrugats de doble capa de 
315 mm de diàmetre. Hi han sis pous de registre dins l'àmbit. La xarxa del carrer Rocabertí 
discorre cap el carrer Sant Miquel, actualment ja renovada. 

 
El carrer d’aquest àmbit no té xarxa de pluvials pel que es realitzarà una nova xarxa en paral·lel 
a la de sanejament, de diàmetre 400. 

 
Aquestes xarxes es reflectiran al plànol 7.5 Instal·lacions d’estat actual i al plànol 11.7 
Instal·lacions proposta – sanejament. 
 
S’han estudiant els pendents del carrer, comprovant que són òptimes pel correcte 
funcionament de circulació i recollida de les aigües plujanes. El carrer Rocabertí té un 
pendent d’entre el 4 – 10 %, i un pendent per a les xarxes d’entre el 4 – 7%. 
 
Respecte a la secció hidràulica del carrer, la superfície d’absorció de la reixa proposada pel    

projecte inicial era de 700 cm2, i amb la nova proposta de canal lineal, la superfície d’absorció 

de la reixa és de 196 cm2/ml, amb una reixa doble model GRL100RODH200  de la marca 

ULMA. El canal és de formigó polimèric amb una altura de 300 mm, una amplada de 100 mm 

interior i 136 exterior, un Ø de sortida de 110 mm, i una secció hidràulica de 220 cm2 per a la 

canal. 

La separació prevista entre embornals en l’opció de rigola central era d’uns 20 m, pel que la 

reixa tindrà una secció d’obertura total resultant del producte de 196 cm2/m x 20 m = 3920 cm2, 

essent 5,6 vegades superior a les reixes dels embornals inicials. 

Per garantir una major absorció de l’aigua, es proposa col·locar un tub de Ø250, connectat a la 

xarxa de plujanes cada 20m, i una arqueta de registre per a la neteja cada 20 m. 

Respecte al carrer Carmanxel, es segueix amb la proposta inicial, col·locant embornals amb 

reixa, tot i que per garantir l’absorció, és col·locaran més quantitat respecte a la proposta inicial.  

 

Per poder estudiar la secció hidràulica, tan de la proposta inicial, com de la proposta actual, s’ha 

escollit la secció més estreta, per tan la més desfavorable. La secció del carrer Rocabertí, 

pertany a les finques 4 – 5, la secció hidràulica de la proposta amb la rigola central és de 1400 

cm2, mentre que la proposta amb rigola descentrada té una secció de 598 cm2. 

 

Per compensar aquesta diferència, es proposa evacuar l’aigua al conducte central amb un tub 

de Ø250 mm cada 20 metres, equivalent al tub de Ø200 mm cada 20m de la proposta amb 

rigola central. 
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Un cop estudiada l’escorrentia, es determina que ve interceptada per la reixa de metre i pel rec 

preexistent. 

 
 
Aigua 
Segons la informació obtinguda, la xarxa d'aigua ressegueix les façanes amb una conducció de 
fibrociment de diàmetre 60 mm. Es renovarà tota la xarxa amb un tub de polietilè de 125 mm. 

 
Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius de la companyia concessionària 
SOREA. 
 
Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 7.4 Instal·lacions d’estat actual i al plànol 11.5 
Instal·lacions proposta – aigua. 
 
 
Gas 
Segons la informació obtinguda, la xarxa de gas es troba en tots els carrers amb tubs de polietiè 
de 40 mm de diàmetre. El projecte preveu la mantenir la instal·lació. 

 
Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius que la companyia concessionària 
Gas Natural. 
 
Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 7.6 Instal·lacions d’estat actual i al plànol 11.8 
Instal·lacions proposta – gas. 
 

 
Electricitat 
Segons la informació obtinguda, hi ha una línea soterrada de Baixa Tensió que des del 
transformador del carrer Migdia ressegueix fins a la plaça del carrer Cantallops, fins arribar al 
carrer Rocabertí, que en ziga-zaga va donant servei a totes les finques. 
 
El projecte planteja la renovació de la xarxa realizant els creuaments soterrats i la resta de xarxa 
grapada en façana. Recollit en la proposta realitzada per la companyia distribuidora Fecsa-
Endesa, que es recull en l’annex 4 d’aquest document. 
 
Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius de la companyia concessionària 
Fecsa-Endesa. 
 
Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 7.2 Instal·lacions d’estat actual i al plànol 11.3 
Instal·lacions proposta – baixa tensió. 

 
 
Telefonia 
Segons la informació obtinguda, en el carrer existeix xarxa de telefonia que ga va donant servei 
a totes les finques seguint la línia de façana amb un ceuament per doanr servei a les finques de 
la plaça. 
 
El projecte planteja la renovació de la xarxa realizant els creuaments soterrats i la resta de xarxa 
grapada en façana.  
 
Per qualsevol actuació s’haurà d’atendre als criteris i directrius de la companyia. 
 
Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 7.3 Instal·lacions d’estat actual i al plànol 11.4 
Instal·lacions proposta – telefonia. 
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Enllumenat públic 
Dins l'àmbit trobem llumeneres fixades a façana a uns quatre metres d'alçada amb làmpades de 
vapor de sodi, el projecte planteja col·locar llumeneres amb font de LED de color 3000 ºK, del 
tipus MARCA IGUZZINI, MODEL PLATEA PRO P871 o equivalent. Es proposarà també una 
llumenera de reforç instal·lada sobre vàculs en el carrer Carmanxel. 

 
Aquesta xarxa es reflectirà al plànol 7.1 Instal·lacions d’estat actual i al plànol 11.2 
Instal·lacions proposta – enllumenat. 

 
 
Descripció del projecte 
Descripció general 
 
La proposta preveu bàsicament la renovació de les xarxes de serveis i dels paviments del carrer 
Rocabertí. Tenint especial atenció amb les zones on els espais són més singulars com la plaça 
a la part alta del carrer Rocabertí, la plaça que hi ha al carrer Rocabertí i l’inici del carrer 
Cantallops. 
 
Es porposa plantar a la plaça del carrer Rocabertí , llorer, jazmí i aspodistra ombra. A l’inici del 
carrer Rocabertí lagerstroemia indica i un romaní a la zona en la que hi ha un balcó baix. A la 
plaça del final del c/Rocabertí, es porposa plantar lagerstroemia indica i arbustiva. 
 
També s'inclou en aquest projecte, la xarxa de reg. 
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Característiques urbanístiques 
En el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Jonquera, aprovat definitivament per 
la CTU de Girona el 23 de desembre de 2004 i publicat en el DOGC el 15 d’abril de 2005, els 
terrenys objecte d’aquest projecte estan classificats de sistema V (viari), per tant subjecte a les 
determinacions urbanístiques corresponents. 

 
El projecte és viable i s'ajusta a les disposicions del planejament vigent. 

 

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació carrer Rocabertí, és de 1469,67 m2 
La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 1469,67  m2 és de 392,16  €/m2 (IVA inclós). 

 

Connectivitat 
El present projecte preveu la connexió de les noves xarxes de serveis a les existents i a les 
previstes en els projectes futurs. 
 

 

3.   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
Les obres comprenen la formació de la caixa de paviment del carrers, la demolició dels 
paviments existents en tot l’àmbit, el replanteig de l’obra amb la realització dels nous encintats, 
la col·locació i connexió de nous embornals, canals lineals, la realització d’un sistema de reg 
automàtic amb la plantació dels arbres i vegetació arbustiva, la pavimentació dels vials, la 
instal·lació del nou enllumenat públic, la renovació de la xarxa d'aigua potable, el soterrament 
dels creuaments de les línies de servei de subministre elèctric, telefonia i enllumenat amb el 
grapat a façana de la resta de la xarxa (a excepció dels extrems finals dels àmbits que requerirà 
el seu total soterrament), restituir les escomeses d’aigua potable i gas que podessin restar 
afectades, la col·locació del mobiliari urbà i la senyalització i la plantació de l'arbrat i jardineria. 
 
Treball previs 
Depenent de quan s’iniciïn les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una 
època de major afluència de visitants, les obres es balissaran d’una manera o altre. S’ha de 
fer però de tal manera que es permeti l’accés a cada un dels habitatges i locals. 
Tenint en compte l’amplada dels carrers a urbanitzar, durant el decurs de les obres se 
senyalitzarà segons el tipus d’intervenció, dels moments o zona on es desenvolupen les 
obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats. 

 
Replanteig general de l’obra 
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a les 
finques. Les diferents pendents transversals no variaran significativament. 
Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials i dels punts d’escomesa dels 
diferents serveis. 

 
Enderrocs 
Es procedirà a l’enderroc dels paviments (asfàltic i voreres) i tots els elements afectats per les 
obres ( bordons, rigoles...). L’enderroc i extracció es farà de manera que interfereixi el mínim 
possible als veïns afectats; també es tindrà cura de no alterar els substrats inferiors a l’àmbit 
d’actuació, evitant excavar més del previst. 
La runa es retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de vianants, i es 
durà finalment a l’abocador autoritzat prèvia firma del conveni amb el gestor de residus segons 
s’estableix en la normativa corresponent als residus de la construcció. 

 

Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i 
altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”. 
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Traçat 
El paviment es tractarà com a plataforma única, d’asfalt i llamborda, marcarà el recorregut 
permès al vehicle. 

El pendent d’aquest espai té tendència a desaiguar en direcció al carrer Sant Miquel. El projecte 
respecta la tendència del terreny, per recollir les aigües amb una rigola descentrada, amb una 
pendent transversal del 2 al 3% cap als punts baixos que determina el projecte en els plànols. 

 
Les connexions amb els carrers fora de l’àmbit queden definides en els plànols i es donen 
com a definitives. 

 
Moviment de terres i formació esplanada 
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment de 
terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm 
projectat. 

 

En els trams on és necessari, es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell de 
coronament de l'esplanada del tipus definit als amidaments. En el supòsit que el terreny no 
tingui les condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra 
seleccionada segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3. 

 

Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la 
qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la localització 
de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de preveure els 
equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents. 

 

S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació 
assajant les característiques següents: 

- Estudi granulomètric. 
- Límits Atterberg. 
- Contingut de matèria orgànica. 
- Pròctor modificat i normal. 
- Índex CBR. 
- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut d’humitat higroscòpica. 

 
Vialitat, afermat, pavimentació i creuament de vials 
A tot el llarg del vial i els carrers transversals es replantejaran les rasants i alineacions segons 
els plànols de replanteig i sobre l’eix del carrer o punt baix. 
 Els paviments utilitzats es col·locaran sobre la sub-base de tot-u artificial compactat al 98% PM 
de 20 cm. de gruix i acabat de formigó HA-20/B/20/IIa de 20 cm. de gruix sense armar. L’acabat 
de paviment serà de peces de formigó tipus Terana i Trama de Breinco de formats 20x10x10 
cm, prèviament humitejades en la col·locació i amb una base de morter de 3  cm i rejuntat amb 
ciment i sorra, i paviment asfàltic de 8 cmd e gruix. 

 
L’escocell definit per els arbres a plantar serà de passamà d’acer corten de 10 mm de gruix, 
segons planols de detall número 12.1. 

 
Caldrà recréixer les arquetes afectades per les obres, adaptant el marc i la tapa a la nova rasant 
definitiva. 

 
S’han previst els assaigs següents: 

- Assaig Marshall. 
- Contingut de lligant. 
- Granulometria àrids. 
- Extracció testimonis i determinació densitat aparent. 
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Creuaments de vial 
Prèvia a l’execució de les obres es procedirà al replanteig en planta i alçat dels conductes, 
així com replanteig de la distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, canal 
lineal, pous de registre, connexions i els altres elements singulars; també es controlarà la 
procedència dels materials. 

En la fase d’execució es comprovarà la geometria i les condicions de seguretat de les rases. En 
el cas que el terreny fos inestable caldrà estrebar-lo per tal d’obtenir condicions de 
seguretat suficient. 

 

S’anivellarà el fons de les rases i es col·locarà un llit de formigó que permetrà una correcta 
col·locació de les canonades o tubs, amb reblert de formigó fins ronyons o completament, 
d’acord amb els plànols de detall. 

 
Xarxes de serveis 

Implantació de serveis 
Després de comprovar la situació en planta i alçat de cada servei, així com les corresponents 
connexions es procedirà al replanteig i verificació de les conduccions, la seva col·locació i 
l’execució de tronetes i elements singulars. 

 

El reblert de les rases es farà amb tot-ú artificial, compactat al 95 % PM. Les rases es 
realitzaran per soterrar els serveis tenint en compte els existents a conservar. 

 

La implantació de tots i cadascuns dels serveis es farà d’acord amb les determinacions 
específiques de les Companyies subministradores de serveis, complint amb la normativa vigent 
aplicable. 

 
Els serveis d’enllumenat i reg es definiran més concretament en el seu apartat. 

 

Clavegueram 
Es preveu la substitució del clavegueram existent, retirant els tubs de PVC i fibrociment que hi ha  
i instal·lant un sisterma separatiu d’aigües, amb tubs de polieteilé de diàmatre 315 mm per xarxa 
residuals i diàmetre 400 per plujanes. Es realitzaran nous pous de sanejament de diamatre 100 
cm amb boca de 60 cm. 
 
La recollida de plujanes es fará a través de canal lineal al carrer Rocabertí i imbornals al carrer 
Carmanxel. 
Un cop estudiada l’escorrentia, es determina que ve interceptada per la reixa de metre i pel rec 

preexistent. 

 
Xarxa d’aigua 

Es preveu la substitució del tram de xarxa dels carrers, retirant el tub de fibrociment de diàmetre 
60 mm per un de polietilè de diàmetre 125 mm. 
El projecte inclou l’obra civil d’obertura de rases i la instal·lació, tal i com indica el pressupost i 
d’acord amb el plànol 11.5 de proposta d'instal·lacions, d'aigua potable. 
 

Xarxa de baixa tensió 
Es preveu el desmuntatge de les línees aèrees existents amb el soterrament dels creuaments i 
el grapat a façana de la xarxa. 
La instal·lació serà dimensionada i projectada per la companyia de servei FECSA-ENDESA 
essent la seva instal·lació per part d’aquest i a càrrec de l’Ajuntament. L’obra civil està inclosa en 
el projecte i en l’annex 5 s’inclou el pressupost de la instal·lació. 
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Xarxa de gas 
El projecte preveu mantenir la instal·lació de xarxa de gas.  

 
Xarxa de Telefonia 

Es preveu el desmuntatge de les línees aèrees existents amb el soterrament dels creuaments i 
el grapat a façana de la xarxa. 
La instal·lació serà dimensionada i projectada per la companyia de servei TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA, essent la seva instal·lació per part d’aquest i a càrrec de l’Ajuntament. L’obra civil 
està inclosa en el projecte. 

 
Enllumenat públic 
Per l’enllumenat públic s’ha previst la substitució de l'actual enllumenat per lluminàries, totes elles 
amb fonts de llum de led. 
 
Dins l'àmbit trobem llumeneres fixades a façana a uns quatre metres d'alçada amb làmpades de 
vapor de sodi, el projecte planteja col·locar llumeneres amb font de LED de color 3000 ºK, del 
tipus MARCA IGUZZINI, MODEL PLATEA PRO P871 o equivalent. Es proposarà també una 
llumenera de reforç instal·lada sobre vàculs en el carrer Carmanxel. 
 
En el projecte d'enllumenat s'inclouen les característiques de les lluminàries escollides, les 
columnes i les làmpades a instal·lar. 

 

En el document número 4 de pressupost es detallen les característiques dels cables i els tubs a 
instal·lar. 
 
L’enllumenat previst compleix l’acreditació de qualitat per evitar la contaminació lumínica i per 
l’estalvi energètic, d’acord amb la Llei 6/2001 de 31 de maig. En el Document 5 s’indiquen els 
càlculs lumínics de la instal·lació. 
 
El projecte contempla la col·locació dels quadres d'enllumenat públic a cada llumenera. 
 
Xarxa de reg 
S'instal·larà un programador de reg tipus Rainbird o similar, connectat a la xarxa d'alimentació 
mitjançant un comptador d'aigua, amb tub de polietilè de designació PE 100 de 40 i 25mm de 
diàmetre. Es preveu una xarxa de reg per goters, enterrada, per a tots els escocells. 

 

En els plànols i pressupost s’indiquen les característiques dels materials a instal·lar. 
 
Jardineria 
En el projecte es preveu el subministre i la plantació amb contenidor o pa de terra de diferents 
espècies d'arbres segons s’indica en els plànols, pressupost i l'annex 13.1 de jardineria, tenint 
en compte sobre tot els seus requeriments hídrics, aptituds per plantar-los al lloc i al clima de La 
Jonquera, el tipus de follatge, els mesos que floreixen i el color de la flor i la fulla. 
L’escocell inclourà un envolvent de l’arrel per tal d’evitar que les arrels puguin malmetre el 
paviment. 
 
Mobiliari urbà i senyalització, 
      Mobiliari urbà 
Es col·locaran dues papereres cilíndriques de 70 litres. formades per un cos de xapa d’acer 
corten de 3 mm. De gruix acabat amb forat  de 25 cm; de 74,50 cm. d'alçada i 43,00 cm. de 
diàmetre tipus CILAR TEN -70L de DURBANIS o equivalent. 

 

Es preveu la col·locació de quatre bancs i quatre cadires de fusta i fosa, amb respatller, tipus 
CITIZEN de Benito o similar, col·locat fixat al paviment. 
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En els plànols i pressupost s’indiquen les característiques dels materials a instal·lar. 
 
Senyalització 
Es preveu una senyalització tant vertical, per senyalització de circulació viària i de pas de 
vianants, tot segons s'indica en els plànols i pressupost. 

 

 
4.   NORMATIVA D’APLICACIÓ 
La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats 
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques 
particulars. 
 
Vialitat 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la  norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucció de Carreteres. 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la 
instrucció de Carreteres. 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 
Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial” 
UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 
Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i posteriors 
modificacions. 
 
Accesibilitat 
Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiquesd’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.” 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
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. 

 
Genèric d’instal· lacions urbanes 
Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl, 
i posteriors modificacions. 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. Normes UNE de materials, 
sistemes i mètodes de col·locació i càlcul. 

 
Xarxes de proveïment d’aigua potable 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificació del Reglament de domini públic hidràulic  
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua i el 
consum humà. 
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. Llei 6/1999, de 12 
de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
Ordre 28/01/1974, on s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament 
d’aigua. 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento”. Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, 
“Instalaciones de fontanería. Riego”. 

 
Hidrants d’incendi 
Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglament de Instalaciones de Protecció contra incendios). 

 
Xarxes de sanejament 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament. 
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 
de les aigües residuals urbanes. 
Ordre 15/09/1986 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions. 

 
Xarxes de distribució gas canalitzat 
Reial Decret 919/2006, de Reglament Tècnic de distribució i  utilització de combustibles a gas i  les seves 
instruccions complementàries. 
 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
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Llei 54/1997 del Sector elèctric. 
Reial  Decret  1955/2000,  pel  qual  es  regulen  les  activitats  de  transport,  distribució  i  comercialització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric 
Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 
23 
Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Reial  Decret  3275/1982,  de  Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de  seguretat  en  centrals 
elèctriques i centres de transformació. 
Ordre 06/07/1984 on s’aproven les Instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT, del reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 
Resolució 19/06/1984 de Ventilació i accessos a certs centres de transformació 
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores. 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 de Instal·lacions d’electricitat. Enllumenat exterior 

 
Xarxes de telecomunicacions 
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores. 
 

 
5.    SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria 
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 
6.   SEGURETAT I SALUT 
 
En el Document número 5 s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a 
les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut: 
- redactar el corresponent Pla 
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació 

- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut 
 

 

7.    TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
Es preveu un termini per a l’execució de les obres en una fase, en un termini  de 5,5 mesos pel 
carrer Rocabertí.  
 
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva 
el dret d'aturar-les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat 
que es tracta d'un població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i 
sense que aquest tingui cap dret d'indemnització 

 
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de les 
Obres lliuri la preceptiva acta de recepció 
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8.    CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb allò establert a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import d’aquesta es 
inferior als 500.000.-€ (IVA, no inclòs). 
 
 

9. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

 
Carrer Rocabertí 
 

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres, 

s’obté un Pressupost d’Execució Material de quatre-cent mil dos-cent seixanta-set euros amb 
noranta-cins cèntims (400.267,95 € ). 
 
La repercussió per metre quadrat de P.E.M de l’obra sobre 1469,67 m2 és de 272,35 €/m2. 

 
Incrementant la quantitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i 
benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost 
d’Execució de Licitació de cinc-cents setanta-sis mil tres-cents quaranta-cinc euros amb 
vuitanta-dos cèntims (576.345,82€). 

 
La repercussió per metre quadrat del Pressupost de Licitació sobre 1469,67 m2 és de 392,16 
€/m2 (IVA inclós). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Jonquera, setembre de 2021 

Lluís Rodeja i Roca, arquitecte 

LLUIS RODEJA 
I ROCA / 
num:25919-5
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10. ANNEXES 
 
 
 
     



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROCABERTI DE LA JONQUERA 
Rocaberti  LP1519 Pàgina : 21 
 

 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 

       arquitectura@rodejaparada.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1- Reportatge fotogràfic 
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Fotografies históriques 
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Foto aèria          Any 1946 

 
 
Foto aèria          Any 1956 
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Foto aèria          Any 1996 
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POSTALS ANTIGUES 
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Fotografies estat actual 
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CARRER ROCABERTÍ 
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PLAÇA CREUAMENT VIDRE AMB  ROCABERTÍ, SANTA LLÚCIA I ALBERA 
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CANTONADA CANTALLOPS AMB ROCABERTÍ 
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PLAÇA DEL CARRER ROCABERTÍ 
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Annex 2- Estat actual, topografia i replanteig 
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TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics 
aportats per l’equip redactor i les bases proporcionades pels serveis tècnics municipals, entenent 
que es proporcina tota la documentació necessària per a la elaboració d’aquest projecte, tal i 
com indica els plànols. 
El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s’obté de la topografía, tal i com 
indiquen els plànols. 
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Annex 3- Pla de Gestió de Residus 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 1036,90 518,45

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 706,65 336,50

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1743,55 t 854,95 m
3

si no

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 117,322 0,082 83,801

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 54,471 0,001 69,834

fibrociment 170605 0,010 1,397 0,018 0,559

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 173,19 t 0,7544 154,19 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

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

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

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

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

-
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totals d'enderroc 

és residu

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

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

tipus

quantitats

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

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Carrer Rocabertí

La Jonquera

si

Comarca : Alt Empordà

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

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Projecte de reurbanització del carrer Rocaberti de la Jonquera

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si

-

-

-

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 622,14
argiles 403,8
altres 0
terres contaminades 0

Total 1025,94

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

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

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

763,31 262,630,00
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0,00

103,37

0,00

0,00

0,00

462,88

(m
3
)

0,00

159,26

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00

300,43

no no especial

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

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

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

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

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

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

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu

Runes i terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 262,63

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 113,13 1.696,97

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 95,03

5.498,19

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 565,66

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

0,00

-

1.140,37

-

-

0,00 -

2366,04

Valoritzador / Abocador          

-

3.801,22

runa neta

- -

- -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

6678,49 1313,15

-

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

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

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

gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE Peralada PARATGE PUIG D'EN GUIL, PARC. 76 E-1157.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- -

- -

Compactadores

- - -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

1.140,37 1.878,81 2.366,04

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

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

10.883,40

El volum dels residus és de : 665,90

El pressupost de la gestió de residus és de : 10.883,40



unitats 2

unitats -

unitats -

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

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

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

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

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

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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Annex 4- Relació de les despeses previstes per a les diferents companyies  
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ESTUDI DE LA XARXA ELÈCTRICA REALITZAT PER FECSA  
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     Annex 5- Programa de treball  
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FASE 1. CARRER ROCABERTÍ 

 

Nº CAPITOL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PRESSUPOST 

1 TREBALLS PREVIS *                                               405,00 € 

2 DEMOLICIONS * *                                             17.913,78 € 

3 MOVIMENT DE TERRES   * * *     *                                   16.673,51 € 

4 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUAL       * * *                                     20.841,03 € 

5 XARXA DE SANEJMANET PLUVIAL       * * *                                     60.753,28 € 

6 XARXA D'AIGUA POTBALE           * *                                   33.648,89 € 

7 XARXA D'ENLLUMENAT             * * *                               13.447,40 € 

8 XARXA DE BAIXA TENSIÓ                 * * *                           18.190,28 € 

9 XARXA DE TELEFONIA                     * * *                       9.216,94 € 

10 XARXA DE GAS                         * * *                   400,00 € 

11 PAVIMENTS                               * * * * *         183.260,32 € 

12 MOBILIARI URBÀ                                           *     7.553,77 € 

13 JARDINERIA                                       * * *     7.615,42 € 

14 SEGURETAT I SALUT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     5.850,00 € 

15 CONTROL DE QUALITAT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     4.498,33 € 
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   Annex 6- Bens i drets afectats per el mobiliari urbà   
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ANNEX núm. 8  BENS I DRETS AFECTATS PER MOBILIARI URBÀ I   
VEGETACIÓ  

     
     
     
 Referència Cadastral Adreça Vegetació       

 9865906DG8996N0001AA C/Carmanxel X  
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      Annex 7- Elements urbans 
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PAPERERA 
 
DURBANIS 
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BANC I BUTACA 
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PAVIMENT TERANA DE BREINCO 

 
 
 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROCABERTI DE LA JONQUERA 
Rocaberti  LP1519 Pàgina : 46 
 

 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 

       arquitectura@rodejaparada.com 

 
FONT 
 
 
MATERIAL COS I CILINDRE : Xapa corten 6 mm 

AIXETA: De llautó amb polsador 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROCABERTI DE LA JONQUERA 
Rocaberti  LP1519 Pàgina : 47 
 

 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 

       arquitectura@rodejaparada.com 

 
BÀCULS LLUMENERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGUZZINI SISTEMA PLATEA P871 LED  
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Annex 8- Jardineria 
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Lagerstroemia de flor vermella     Llorer    Romaní rastrer 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Aspidistra ombra     Salvia vermella     

 

  

Salvia comuna     Espígol      
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     Annex 9- Característiques del morter  
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ADHESIVOS SELLADORES PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 
 
Mapei Spain, S.A. 
C.I.F. A-80125495 

www.mapei.es 
C/ Valencia nº 11 Pol. Ind Can Oller 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BARCELONA) 
Tel.: +34 93 343 50 50  

 
 
 

 

 

Fábricas: AMPOSTA - Tel.: +34 977 70 40 05/23  | CABANILLAS DEL CAMPO - Tel.: +34 949 88 47 00  

 

Delegaciones: CASTELLÓN - Tel.: +34 964 62 62 76 | PALMA MALLORCA - Tel.: +34 971 60 54 50  
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RECOMANACIÓ GENÈRICA DE PRODUCTE  
 

 
CLIENT:  LLUÍ RODEJA ARQUITECTE.   
 
OBRA: Carrers del Casc Antic de la Jonquera (Girona). 
 
DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ:  Col·locació de llambordes de formigó 
20X10X10cm sobre llit de morter especial. 
 
 
PRODUCTES RECOMANATS:  
 
1.- Neteja del suport i humectació prèvia a la col·locació del llit de 
morter.  
 
2.- Col·locació de llamborda de formigó de 20x10x10cm col·locada 
sobre llit de morter fresc, MAPESTONE TFB60 en un gruix de 5cm, el 
revers de les peces s’humectaran amb la emprimació MAPESTONE 
3 PRIMER, i es col·locaran mitjançant la tècnica de fresc sobre fresc, 
millorant i garantint una millor adherència.  Es deixaran junts de 
col·locació de com a mínim 5mm, i junts de moviment cada 40m2. 
 

MAPESTONE TFB 60  / Fitxa Tècnica: 495-10-2013: 
Morter pre-barrejat per a la col·locació de paviments 
arquitectònics de pedra, sotmesos a una exposició de la 
classe XF4, amb alta resistència a compressió, resistent 
a les sals de desglaç i als cicles gel-desgel.  
 
MAPESTONE 3 PRIMER  / Fitxa Tècnica: 542-3-2010: 
Lletada d'adherència de ciment, blanca, per a la col·locació 
tradicional de rajoles de material de pedra, tant a l'exterior com a 
l'interior. 
 
  
 
 

http://www.mapei.es/
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3.- El reblert de junts de col·locació es farà amb morter  de junt o bé 
amb sorra i additius de fixació, recomanats per la direcció 
facultativa. 

 
4.- Segellat de junts perimetrals i de moviment cada 40m2. 
   

MAPESIL LM / Fitxa. Tècnica: 408-11-2017: 
Segellador de silicona neutre, resistent a la floridura per a pedra i 
marbre. Conforme a la norma europea 15651-1. Marcat CE. Conforme 
a la norma europea 15651-2. Marcat CE. Conforme a la norma europea 
15651-3. Marcat CE. Conforme a la norma europea 15651-4. Marcat CE. 
GEV EMICODE EC1 Plus. BioBlock®. Green Innovation. 

 
 
 
 
NOTA IMPORTANT: Aquest informe s’emet per part del servei d’assistència tècnica en 
relació a l’ús genèric dels productes referenciats i en cap cas suposa una assumpció de 
responsabilitat sobre la corresponent execució dels treballs. 
 
Basant-nos en la informació rebuda, CONFIRMEM que els productes esmentats més amunt 
són idonis per a l’aplicació de referència, sempre que el tractament del suport i les condicions 
d’aplicació corresponguin al que s’especifica a les Fitxes Tècniques corresponents i als 
Quaderns Tècnics pertinents havent-se d’efectuar, per tant, assajos previs fins al perfecte 
coneixement dels productes (veure apartats advertència de les Fitxes Tècniques). 
 
 
Santa Perpètua de Mogoda , 06 d’agost de 2021  
 
Atentament,  
MAPEI SPAIN S.A.  
 
 

 
 
 
Sat: Joan Lleal 
Departament d’Assistència Tècnica  
Responsable de Promoció de la  Prescripció 
 

http://www.mapei.es/
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA  
UNE EN 206-1:2006
Los recrecidos de soleras realizados con Mapestone 
TFB 60 garantizan la durabilidad de los pavimentos 
arquitectónicos de piedra sometidos a las clases 
de exposición XF3 y XF4 según la normativa UNE 
EN 206-1:2006. La normativa contempla categorías 
de exposición según las acciones ambientales que 
definen los tipos de degradación del hormigón sobre 
la base de la interacción estructura-ambiente e indica 
específicamente la clase XF4 para este tipo de obras.

CAMPOS DE APLICACIÓN
•	Formación de recrecidos de soleras para la 

colocación de pavimentos arquitectónicos de piedra 
natural aptos para el tráfico rodado en calzadas, 
plazas, calles, aceras, aparcamientos, pasos de 
peatones, rotondas, elementos para la reducción de 
la velocidad, como resaltos. Mapestone TFB 60 es 
idóneo para la colocación de: 
– adoquines; 
– piedra serrada; 
– guijarros; 
– losas; 
– bloques.

•	La	formación	de	pequeños	vertidos	de	hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mapestone TFB 60 es un mortero premezclado 
confeccionado a base de aglomerantes especiales, 
áridos seleccionados en curva granulométrica (diámetro 
máx. 2,5 mm) y aditivos especiales.

Los recrecidos de solera realizados con Mapestone 
TFB 60 son resistentes a las heladas, a las sales de 
deshielo (clase de exposición XF3 y XF4) y tienen alta 
resistencia mecánica (C 50/60).
Mapestone TFB 60 es fácil de usar ya que se mezcla 
únicamente con agua. Esto evita la posibilidad de que 
el aplicador pueda cometer errores de dosificación 
con el aglomerante y/o en la elección del árido, 
que comprometerían las características finales del 
pavimento colocado.
Mapestone TFB 60 puede prepararse con consistencia 
plástica o con consistencia de “tierra húmeda”, según el 
tipo de colocación que se vaya a realizar.

AVISOS IMPORTANTES
•	Aplicar Mapestone TFB 60 con temperatura 

ambiente, del soporte y del material pétreo, 
comprendida entre +5°C y +30°C.

•	Si se utiliza Mapestone TFB 60 con temperaturas 
comprendidas entre +25°C y +30°C se reducen los 
tiempos de curado y trabajabilidad.

•	Mapestone TFB 60 es un mortero premezclado;  
no	añadir	otros	aglomerantes	o	agregados.

•	Mezclar Mapestone TFB 60 con la cantidad correcta 
de agua, según el tipo de colocación que se vaya a 
realizar.

•	No aplicar Mapestone TFB 60, con consistencia de 
“tierra húmeda”, en capas de espesor superior a los 
7 cm, ya que no quedarían suficientemente hidratadas 
durante el apisonado.

•	Realizar el apisonado antes de que Mapestone 
TFB 60 inicie el fraguado, para que no se vean 

Mortero premezclado 
para la colocación de 
pavimentos arquitectónicos 
de piedra, sometidos a 
una exposición de la clase 
XF4, con alta resistencia 
a compresión, resistente 
a las sales de deshielo y a 
los ciclos hielo-deshielo



DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: polvo

Color: gris

Granulometría máxima: 2,5 mm

Valor de pH: aprox. 12 a +20°C en solución saturada

DATOS DE APLICACIÓN (a +20° C y al 50% de H.R.)

Agua de mezcla (%): 7-9

Densidad de la mezcla fresca (kg/m³): 2.100 (en función del grado de compactación)

Tiempo de mezclado: 3 minutos, para el material en saco

Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C
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Ejemplo de paso de 
peatones en resalto

Ejemplo de rotonda

Ejemplo de calle 
abierta al tráfico 
rodado

Resistencia
(EN 13892/1-2) Compresión (MPa) Flexión (MPa)

Pasado 1 día 25 4

Pasados 7 días 45 6

Pasados 28 días 60 8

•	Extender el lecho de mortero de 
Mapestone TFB 60: 
a)  Mezclar Mapestone TFB 60, utilizando 

la cantidad de agua correcta con ayuda 
del sistema mecánico adecuado (p. ej. 
con una cuba provista de tornillo sinfín) 
en función del tipo de pavimento a 
realizar: 
–  para la colocación de  pavimentos 

y encintados de adoquines hay que 
mezclar Mapestone TFB 60 con la 
cantidad de agua precisa para obtener 
una consistencia “plástica” (aprox. 
el 9%); esta consistencia puede ser 
también adecuada para la colocación 
de los adoquines en filas paralelas;

 –  para la colocación de adoquines, 
piedras serradas y guijarros, mezclar 
Mapestone TFB 60 con una cantidad 
de agua precisa para obtener una 
consistencia de “tierra húmeda”  
(aprox. el 7%).

 b)  Extender una capa de Mapestone 
TFB 60 de aprox. 5-7 cm de espesor,  
en	pequeñas	áreas.

 c)  Procurar mantener la humedad de la 
mezcla para conservar las características 
del producto.

comprometidas las características 
mecánicas y la durabilidad del pavimento.

•	A fin de garantizar la durabilidad del 
pavimento, es preciso realizar el rejuntado 
de las piedras con el mortero premezclado 
Mapestone PFS 2 o Mapestone PFS PCC 2.

•	Se recomienda el uso de juntas de 
dilatación adecuadas a lo largo de los 
bordillos y aceras, alrededor de las tapas 
de registro y rejillas, en la línea del cambio 
de pendiente y a lo largo de los canalones 
de recogida de las aguas pluviales. Se 
aconseja realizar la colocación por zonas 
de una superficie máxima  de 40 m².

MODO DE APLICACIÓN
Para garantizar la durabilidad de la obra, el 
soporte que recibirá el pavimento deberá estar 
aecuadamente	diseñado	y	ejecutado	(p.	ej.	
solera de hormigón con malla electrosoldada) 
de tal modo que resista las solicitaciones y 
cargas a que se verá sometido.

•	Esparcir arena sobre el soporte 
(p. ej. solera de hormigón con malla 
electrosoldada) o utilizar un geotextil 
“tejido-no-tejido” para desolidarizar el 
pavimento del soporte.

•	Colocar las juntas de dilatación, si se 
hubieran previsto.



limpian con agua mientras el producto 
continúe estando fresco.

PRESENTACIÓN
Mapestone TFB 60 está disponible en  
sacos de 25 kg.

ALMACENAMIENTO
Mapestone TFB 60,  conservado en un 
ambiente seco y protegido de la humedad,  
en su envase original cerrado tiene un tiempo 
de conservación de 12 meses en su envase 
original cerrado.
Producto conforme a las prescripciones de  
la Directiva (CE) N. 1907/2006 (REACH) - 
Anexo XVII, rúbrica 47.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  
PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA 
EN OBRA
Mapestone TFB 60 es irritante; contiene 
cemento, que en contacto con el sudor 
u otros fluidos corporales produce una 
reacción alcalina irritante y reacciones 
alérgicas en personas propensas. Utilizar 
guantes y gafas protectoras.
Para una mayor y más completa información 
en referencia al uso seguro de nuestros 
productos se recomienda consultar la última 
versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA
Las indicaciones y las prescripciones arriba 
descritas, aún correspondiendo a nuestra 
mejor experiencia, deben considerarse, en 
cualquier caso, puramente indicativas y 
deberán confirmarse mediante aplicaciones 
prácticas concluyentes; por lo tanto, antes  
de emplear el producto, quien vaya a  
utilizarlo deberá determinar si es apropiado  
o no para el uso previsto y asumirá toda  
la responsabilidad que puediera derivar  
de su uso.

Hacer referencia a la versión actualizada  
de la ficha técnica, disponible en la web 
www.mapei.com

•	Si el pavimento se realiza con losas, antes 
de apoyar las piedras en el recrecido de 
solera Mapestone TFB 60 todavía fresco, 
aplicar en el reverso de las mismas una 
capa de lechada elaborada con 1 kg de 
Planicrete, 1 kg de agua y 3 ó 4 kg de 
cemento.

•	Colocar las piedras, de acuerdo con el 
proyecto, cuidando de dejar entre ellas  
una junta de entre 5 y 15 mm.

•	Para la aplicación de Mapestone TFB 60 
realizada con consistencia de “tierra 
húmeda”, humedecer primeramente el  
soporte con un ligero chorro de agua para 
hidratar la lechada de mortero y llevar a 
cabo el apisonamiento.

•	Antes de verter el mortero de rejuntado, 
se debe humedecer el pavimento hasta la 
saturación y dejar limpias las juntas, sin 
encharcamientos ni partes sueltas.

Para obtener un pavimento compacto 
se recomienda realizar el rejuntado con 
Mapestone PFS 2 o Mapestone PFS PCC 
2 el mismo día de la colocación de la piedra 
(técnica “fresco sobre fresco”) o bien cuando 
el recrecido de solera todavía no haya 
completado su fraguado.

Una vez concluido el rejuntado y si las 
condiciones atmosféricas lo requieren (altas 
temperaturas, lluvia, bajas temperaturas, 
etc.), se deberá proteger el pavimento 
durante al menos las 12 horas posteriores a 
su aplicación mediante el uso de los sistemas 
de protección o antievaporación apropiados 
para evitar un secado rápido y mantener la 
temperatura óptima del material.

El pavimento realizado con el Sistema 
Mapestone es transitable después de 
12-24 horas y, si la temperatura ambiente 
es +20ºC, puede abrirse al tráfico rodado 
pasados 7 días. En caso de temperaturas 
inferiores a +15°C, el plazo para poder 
transitar y/o abrir al tráfico rodado, se alargan 
considerablemente.

CONSUMO
El consumo de Mapestone TFB 60 es de 
aprox. 20 kg/m² por cada centímetro de 
espesor.

Limpieza
Las herramientas y el material pétreo se 

Mapestone TFB 60  
con consistencia de 
“tierra húmeda”

Ejemplo de junta  
de dilatación

Ejemplo de calzada con 
isletas de empedrado 
de guijarros

Las referencias relativas a  
este producto están disponibles  

bajo solicitud y en la web  
de Mapei www.mapei.es y  

www.mapei.com
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Suministro y empedrado de calzadas (p. ej. realizado con adoquines de pórfido de 8/10 cm 
colocados en arcos superpuestos) asentado sobre una capa base de mortero y ejecutado 
con mortero premezclado tipo Mapestone TFB 60 de MAPEI, a base de aglomerantes 
especiales y áridos seleccionados en curva granulométrica (diámetro máx. 2,5 mm), 
expuesto a una clase de exposición ambiental XF4, de conformidad con la normativa 
UNE EN 206-1: 2006, con una resistencia mecánica C 50/60, incluido su apisonado. Relleno 
de las juntas con mortero premezclado tipo Mapestone PFS 2 (con resistencia mecánica C 
45/55 y resistencia a flexión equivalente a 8 MPa) o Mapestone PFS PCC 2 (con resistencia 
mecánica C 40/50 y resistencia a flexión equivalente a 10 MPa) de MAPEI, a base de 
aglomerantes y áridos de primera calidad distribuidos en curva granulométrica (diámetro 
máx. 2 mm), expuesto a una clase de exposición ambiental XF4, de conformidad con la 
normativa  UNE EN 206-1: 2006.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ejemplo de colocación de adoquines de pórfido y losas de piedra natural realizada con el sistema Mapestone

mortero de rejuntado 
Mapestone PFS 2 y  

Mapestone PFS PCC2
pórfido y empedrado

mortero de albañilería
Mapestone TFB 60

tejido no tejido

hormigón



CAMPOS DE APLICACIÓN
Mapestone 3 Primer es una lechada cementosa
indicada para mejorar la adherencia de las piedras
naturales y de los recompuestos a base de resinas 
y a base de cemento a los productos MAPEI
utilizados para la colocación tradicional sobre lecho
de mortero, como por ejemplo Mapestone 2 
y Topcem Pronto.

Mapestone 3 Primer también está indicado para
mejorar la adherencia del mortero al soporte
cementoso y a los enlucidos.

Algunos ejemplos de aplicación
Para mejorar la adhesión de:

• materiales pétreos particularmente duros 
y compactos como granito, gneis, esquisto 
y cuarcita, que sean dimensionalmente estables 
y no estén sujetos a cambios de color;

• piedras artificiales a base de resinas y cemento,
que sean dimensionalmente estables.

Para la colocación de baldosas de material pétreo
translúcido, para garantizar un reflejo de la luz
homogéneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mapestone 3 Primer es un polvo blanco
premezclado, compuesto por conglomerantes

hidráulicos de acción puzolánica, inertes de
granulometría seleccionada y aditivos especiales.
Una vez mezclado con agua, se transforma en una
lechada ligera y de fácil aplicación.
El contenido de puzolana ejerce de tampón alcalino
reduciendo así el peligro de eflorescencias.

AVISOS IMPORTANTES
• No añadir cemento ni ningún otro producto.

• No mezclar Mapestone 3 Primer manualmente.

• No usar Mapestone 3 Primer para el relleno o el
sellado de las juntas.

• Para la colocación de piedras naturales y
artificiales dimensionalmente inestables y sujetas 
a variaciones de color, o sobre superficies no
cementosas, se aconseja consultar con Asistencia
Técnica de MAPEI.

MODO DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Los soportes deben ser maduros, mecánicamente
resistentes, libres de partes friables y exentos de
grasas, aceites, barnices y/o ceras.
Los soportes cementosos no deben estar sometidos
a retracción, por tanto, los de hormigón deben 
ser suficientemente maduros y los recrecidos
cementosos deben tener una maduración de al
menos 28 días, salvo que se ejecuten con ligantes

[sche1] 542_mapestone 3 primer_es (11.03.2010 - 2ª Bozza/Ciano/PDF)
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Lechada de adherencia
cementosa blanca para
la colocación
tradicional de baldosas
de material pétreo en el
interior y en el exterior
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Mapecem o Topcem.
Se recomienda humedecer las superficies,
especialmente si son muy absorbentes 
y en el caso de períodos calurosos.

Preparación de la mezcla
Verter bajo agitación Mapestone 3 Primer
en un recipiente limpio que contenga 
5-5,3 l de agua por cada 25 kg de polvo
(20-21,2% en peso). Mezclar con agitador
mecánico hasta obtener una mezcla
homogénea y sin grumos.
La mezcla obtenida permanece trabajable
durante aproximadamente 45 minutos 
(a +23°C).

Aplicación de la mezcla
La lechada de adherencia Mapestone 3
Primer se aplica mediante una brocha o
una escoba de fibras sintéticas, sobre el
soporte previamente humedecido; 
a continuación aplicar, fresco sobre fresco,
una capa de Mapestone 2 de espesor 
8-30 mm según lo necesario.
Para mejorar la adherencia de baldosas 
de material pétreo particularmente duro 
y compacto al lecho de mortero, aplicar
mediante un cepillo para lechadas, una
brocha o una paleta Mapestone 3 Primer
sobre el reverso limpio de las baldosas o,
como alternativa, directamente sobre
Mapestone 2; la colocación y presión
posterior del revestimiento pétreo se
realiza cuando el mortero Mapestone 2
continúa fresco.
En el reverso de las baldosas de material
pétreo no deben existir sustancias que
puedan alterar el color o reducir la
adherencia (por ejemplo polvo, aceites,
suciedad, etc.).

Relleno y sellado de las juntas
El rejuntado del revestimiento puede
efectuarse cuando el lecho de mortero
está suficientemente seco y endurecido
(aprox. 7 días para evitar eflorescencias)
con los morteros cementosos de 
rejuntado MAPEI.
Las juntas de dilatación deben sellarse 
con Mapesil LM.

PUESTA EN SERVICIO
Los pavimentos son transitables tras 
24 horas y pueden pulirse después 
de 7 días.

Limpieza
Las herramientas y los recipientes se
limpian con agua abundante mientras
Mapestone 3 Primer esté todavía fresco.
Una vez endurecido, Mapestone 3 Primer
sólo puede ser eliminado mecánicamente.

CONSUMO
2 kg/m² por cm de espesor.

PRESENTACIÓN
Mapestone 3 Primer se suministra en
sacos de 25 kg.

ALMACENAMIENTO
Mapestone 3 Primer conservado en
ambiente seco, en el envase original, tiene
un tiempo de conservación de 12 meses.

Producto conforme con lo establecido por
la Directiva 2003/53/CE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACIÓN Y LA
PUESTA EN OBRA
Mapestone 3 Primer contiene cemento,
que en contacto con sudor y otros fluidos
corporales, produce una reacción alcalina
irritante; en contacto con los ojos puede
causar lesiones oculares graves.
Utilizar guantes y gafas de protección.
Para más información, consultar la Ficha
de Seguridad del Producto.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA
Las indicaciones y las prescripciones
anteriormente descritas, aún
correspondiendo a nuestra mejor
experiencia, deben considerarse en todo
caso como puramente indicativas y
deberán confirmarse mediante aplicaciones
prácticas concluyentes; por tanto, antes 
de emplear el producto, quien pretenda
utilizarlo deberá establecer de antemano 
si es adecuado o no para el uso previsto 
y, en cualquier caso, asume toda la
responsabilidad que pueda derivarse de 
su utilización.

Las referencias relativas a 
este producto están disponibles 

bajo solicitud y en la web de 
Mapei www.mapei.es y

www.mapei.com



DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: polvo

Color: blanco

Diámetro máximo del árido (mm): 0,8

Densidad aparente (kg/m³): 1200

Residuo seco (%): 100

Conservación: 12 meses en los envases originales, en lugar seco 

Clasificación de peligrosidad según la Directiva
1999/45/CE:

irritante.
Antes del uso consultar el párrafo “Instrucciones de
seguridad para la preparación y la puesta en obra” 
y la información recogida en el envase y en la Ficha
de Seguridad

Clasificación aduanera: 3824 50 90

DATOS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO (a +23°C y 50% H.R.)

Color: blanco

Relación de la mezcla: 100 p. de Mapestone 3 Primer con 20-21 p. de agua
(25 kg de polvo por 5-5,3 l de agua)

Consistencia: fluida

Densidad de la mezcla fresca (kg/m³): 2000

pH: > 12

Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C

Duración de la mezcla:
+ 5°C:
+23°C:
+30°C:

75’
60’
45’

Relleno de juntas: depende del lecho de mortero

Transitabilidad: depende del lecho de mortero

Endurecimiento final: depende del lecho de mortero
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CAMPOS DE APLICACIÓN
Mapesil LM es un sellador de bajo módulo elástico, 
sin disolventes, específico para el sellado de todos los 
materiales sensibles a los ácidos y a los plastificantes, 
como mármol, granito, arenisca o cuarzo, dado que 
su naturaleza química evita la exudación superficial o 
la migración de plastificantes que podrían manchar el 
soporte.

De hecho, las características químicas del producto lo 
hacen perfectamente adecuado incluso para materiales 
especialmente delicados, tales como espejos, hormigón 
celular o madera pintada y esmaltada.
Por lo general, la adherencia de Mapesil LM es 
excelente incluso sobre soportes no absorbentes 
como vidrio, cerámica, clínker, superficies esmaltadas, 
pinturas a base de agua o disolvente, metales en 
general y diversos tipos de plásticos.
Es ideal, asimismo, en contacto con soportes minerales 
absorbentes tales como hormigón, revoques o 
fibrocemento.

Generalmente, la adherencia sobre estos soportes 
es muy buena incluso sin imprimación (en todo caso, 
consultar previamente al Servicio de Asistencia Técnica 
de MAPEI).

Mapesil LM, gracias a su bajo módulo elástico, es apto 
para el sellado de juntas de encuentro y de dilatación 
sometidas incluso a elevados movimientos, tanto en 
interior  como en exterior, tales como juntas entre:
•  paneles prefabricados;
•  carpintería y hueco de la pared;
•  tuberías y paredes verticales;

•  elementos de revestimiento de igual o diferente 
naturaleza.

Idóneo, asimismo, para el sellado de juntas en 
pavimentos sometidos a tránsito peatonal limitado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mapesil LM, sellador silicónico monocomponente, de 
reticulación neutra, exento de disolventes e inodoro, se 
presenta en forma de pasta tixotrópica fácil de aplicar, 
tanto en horizontal como en vertical, que reticula con la 
humedad del aire a temperatura ambiente formando un 
producto elástico.

Los sellados realizados con Mapesil LM permanecen 
inalterables en el tiempo, incluso expuestos a la 
intemperie, a ambientes industriales, a cambios de 
temperatura o al agua; se mantienen flexibles en un 
rango de temperatura de – 40°C a +150°C.

Mapesil LM retrasa la formación de moho en la 
superficie.

La resistencia de Mapesil LM a los agentes químicos 
es, por lo general, buena; no obstante, dada la gran 
variedad de productos y de condiciones de servicio, 
en caso de duda es recomendable realizar pruebas 
previas.

Mapesil LM se adhiere perfectamente a la mayoría de 
soportes utilizados en la construcción sin necesidad de 
imprimación (vidrio, cerámica, mármol, aluminio, chapa 
galvanizada, hormigón, acero inoxidable, PVC).

Sellador silicónico 
neutro, antimoho, para 
piedra y mármol

[Sigillanti] 408-mapesil lm-it (4) (03.11.2015 - 4ª Bozza/Ciano/PDF)
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Para ajustar la profundidad y evitar que 
Mapesil LM se adhiera al fondo, insertar 
previamente en la cavidad de la junta los 
cordones de polietileno expandido tipo 
Mapefoam.

Aplicación de la imprimación
Primer FD
Si fuera necesario utilizar Primer FD, 
aplicarlo con ayuda de un pincel en las zonas 
en cuestión, dejarlo secar unos minutos para 
que se evapore el disolvente, y aplicar a 
continuación Mapesil LM.

Aplicación de Mapesil LM
Mapesil LM está disponible en cartuchos 
de 310 ml; para su uso, cortar el extremo de 
la rosca del cartucho, enroscar la boquilla y 
cortarla a 45° en función de la anchura de 
la junta, insertar el cartucho en la pistola y 
extruir.

El acabado superficial de Mapesil LM se 
realizará con una herramienta humedecida, 
preferentemente con agua jabonosa, y antes 
de que se forme la película superficial.
Para una ulterior y más completa 
información, consultar la Ficha de Seguridad 
del producto, disponible a petición.

Deberá aplicarse previamente Primer FD en 
caso de inmersión prolongada en agua.
En caso de duda, consultar al Servicio de 
Asistencia Técnica de MAPEI o llevar a cabo 
pruebas previas.

Mapesil LM es especialmente adecuado 
para superficies sensibles a los ácidos, en 
las que los selladores silicónicos neutros o 
acéticos puedan provocar alteraciones del 
color del soporte o manchas en el mismo (p. 
ej. piedras, espejos, etc.).

Mapesil LM cumple la norma EN 15651- 
(“Selladores para fachadas interiores y 
exteriores”) con declaración de prestaciones 
F-EXT-INT-CC, la norma EN 15651-2 
(“Selladores para acristalamientos aptos 
para climas fríos”) con declaración de 
prestaciones G-CC, la norma EN 15651-3 
(“Selladores para instalaciones sanitarias”) 
con declaración de prestaciones XS1 y 
la norma EN 15651-4 (“Selladores para 
pavimentos peatonales”) con declaración de 
prestaciones PW-EXT-INT-CC.

AVISOS IMPORTANTES
•  No aplicar Mapesil LM sobre superficies 

de goma o materiales plásticos muy 
plastificados o sobre superficies 
bituminosas, ya que los aceites y 
plastificantes pueden migrar a la superficie, 
afectando a la adherencia, y penetrar en el 
sellador alterando el color y la resistencia.

•  No usar Mapesil LM en inmersión continua 
en agua clorada.

•  No usar Mapesil LM para el sellado de 
pavimentos sometidos a tráfico intenso 
(utilizar Mapeflex PU 45 FT, Mapeflex 
PU20 o Mapeflex PU21).

•  No utilizar Primer FD cuando se selle 
piedra o mármol.

MODO DE APLICACIÓN
Todas las superficies a sellar deberán estar 
secas, sólidas, sin polvo ni partes sueltas, 
así como exentas de aceites, grasas, ceras, 
viejas pinturas y óxido.

Para permitir que el sellador cumpla su 
función, es necesario que una vez aplicado 
en la junta pueda alargarse y contraerse 
libremente.

Es necesario, por lo tanto, que:
•  se adhiera perfectamente sólo a las 

paredes laterales de la junta y no al fondo;

•  se haya dimensionado correctamente 
la anchura de la junta, de modo que el 
alargamiento de servicio previsto no supere 
en un 25% la anchura inicial;

•  el espesor del sellado con Mapesil LM 
se ajuste a las indicaciones de la tabla 
contigua.

Además, para evitar manchar el soporte, se 
recomienda aplicar una cinta adhesiva en los 
bordes de la junta antes de extruir Mapesil 
LM.

Sellado de 
revestimiento de 
piedra en exterior

Sellado de 
revestimiento de 
piedra en interior

Mapesil L
M

Mapesil L
M

JUNTA TRIANGULAR

l1

l2

l1x l2 (mm)

Dimensiones de la junta
en mm (l1x l2)

Metros lineales

5 25

10 6

15 3

20 1,5
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JUNTA DE EXPANSIÓN

Dimensiones de la junta
en mm (axb)

Metros lineales por 
cartucho

5x5 12

5x10 6

10x10 3

15x10 2

20x10 1,5

25x10 1,25

30x15 0,7

40x20 0,4

1



DATOS TÉCNICOS (valores característicos)
Conforme a las normas:  – DIN 18545-2 clase E 

– DIN 18540 
– ISO 11600-F clase 25 LM 
– ISO 11600-G clase 25 LM 
– ASTM C 920 clase 25 
– TT-S-00230 C clase A 
– TT-S-001543 A clase A 
– ASTM C 1248 
– BS 5889 tipo A

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Clasificación según la EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

Clasificación según la EN 15651-2: G-CC

Clasificación según la EN 15651-3: XS1

Clasificación según la EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC

Consistencia: pasta tixotrópica

Color:  blanco 100, gris 110, gris 111, gris 112, gris 113, 
antracita 114, negro 120, jazmín 130, beige 132, 
transparente

Densidad según la norma ISO 1183 Método B (g/cm³): 1,02

Residuo sólido (%): 100

EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión

DATOS DE APLICACIÓN (a +23°C - 50% de H.R.)

Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +40°C

Velocidad de extrusión con boquilla de 3,5 mm a una 
presión de 0,5 MPa (ml/min.): 50-70

Tiempo de formación de piel: 15 minutos

Velocidad de reticulación del exterior al interior (mm): 
– 1 día: 
– 7 días:

  4 
10

PRESTACIONES FINALES

Resistencia a tracción según la ISO 8339 (N/mm²): 0,5

Alargamiento a rotura según la ISO 8339 (%): 250

Resistencia al desgarre (ISO 34) (N/mm²): 4

Dureza Shore A (DIN 53505): 21

Módulo de alargamiento medido según la ISO 8339
Método A al 100% de alargamiento (N/mm²): 0,35

Movimiento máximo de servicio (%): 25

Resistencia al agua: excelente

Resistencia al envejecimiento: excelente

Resistencia a los agentes atmosféricos: excelente

Resistencia a los agentes químicos, ácidos y álcalis 
diluidos: buena

Resistencia a jabones y detergentes: excelente

Resistencia a los disolventes: limitada

Resistencia a la temperatura: de –40°C a +150°C
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Reticulación
Una vez expuesto al aire, Mapesil LM 
reticula y se vuelve elástico por efecto de la 
humedad.

La velocidad de reticulación de Mapesil LM 
depende mínimamente de la temperatura y 
está estrechamente ligada, en cambio, a la 
humedad presente en el ambiente; en todo 
caso, se recomienda no aplicar el producto 
con temperaturas bajo cero.

Limpieza
Para limpiar Mapesil LM, parcialmente 
reticulado, de las herramientas y de 
las superficies, se puede recurrir a los 
disolventes comunes (acetato de etilo, 
benceno, tolueno); una vez completada la 
reticulación, la goma de silicona sólo puede 
eliminarse mecánicamente.

PRESENTACIÓN
Mapesil LM está disponible en cartuchos 
de 310 ml en los colores blanco 100, gris 
110, gris 111, gris 112, gris 113, antracita 
114, negro 120, jazmín 130, beige 132, 
transparente, en cajas-expositor de cartón de 
12 cartuchos.

ALMACENAMIENTO
Mapesil LM, conservado en lugar fresco y 
seco, en sus cartuchos originales, tiene un 
tiempo de conservación de 18 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA 
LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN 
OBRA
Mapesil LM no está clasificado como 
peligroso por la normativa actual en materia 
de mezclas. Se recomienda usar guantes y 
gafas protectoras y seguir las precauciones 
habituales para la manipulación de productos 
químicos.
Para una ulterior y más completa información 
relativa al uso seguro del producto, se 
recomienda consultar la última versión de la 
Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA
La información y prescripciones anteriormente 
mencionadas, aunque se correspondan con 
nuestra mejor experiencia, son meramente 
indicativas y, en cualquier caso, deberán 

ser confirmadas por aplicaciones prácticas 
concluyentes. Por tanto, antes de utilizar 
el producto, quien vaya a hacerlo deberá 
establecer si éste es adecuado o no para el 
uso previsto y, en cualquier caso, asumir toda 
responsabilidad que pueda derivarse de su 
uso.

Consulte siempre la última versión 
actualizada de la Ficha Técnica disponible 
en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL
El contenido de esta Ficha Técnica 
se puede reproducir en documentos 
vinculados a proyectos, pero el 
documento resultante no reemplazará 
ni integrará de ninguna manera la Ficha 
Técnica vigente en el momento de la 
aplicación del producto Mapei. 
Para la Ficha Técnica y la información más 
actualizada sobre la garantía, consultar 
nuestra web www.mapei.com
CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL TEXTO 
O DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS 
EN ESTA FICHA TÉCNICA O DERIVADAS 
DE ELLA, INVALIDARÁ TODAS LAS 
CORRESPONDIENTES GARANTIAS 
MAPEI.

Sellado de junta
en fachada con 
Mapesil LM
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EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

®

Este símbolo se utiliza para identificar los 
productos de Mapei que emiten un nivel bajo de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) certificado 
por la GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V.), organización internacional para el control 
del nivel de las emisiones de los productos 
utilizados en pavimentos.

Las referencias relativas a este 
producto están disponibles a 

petición y en las webs 
www.mapei.com y www.mapei.es

Nuestro compromiso con el Medio Ambiente
Los productos MAPEI de compromiso con el medio 
ambiente, ayudan a proyectistas y constructores 
a realizar proyectos innovadores certificados 

LEED («The Leadership in Energy and 
Environmental Design») de acuerdo 
con el U.S. Green Building Council.
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                                                                                                 Annex 10- Fotomuntatge llumeneres 

  



    

F1 Estat Actual 
1- Eliminació cablejat aeri  

 

F1 Proposta 
1- Llumenera IGUZZINI PLATEA 

PRO P871 

2- Caixa connexions 

3- Cablejat enllumenat grapat a 

façana 

 

1

 
1

 

3

 

2

 

1

 



 

 

F2 Estat Actual 
1- Eliminació palometa 

2- Eliminació cablejat aeri 

3- Llumenera existent 

4- Caixa connexions 

 

F2 Proposta 
1- Llumenera IGUZZINI PLATEA 

PRO P871 

2- Caixa connexions 

3- Cablejat enllumenat grapat a 

façana 

3

 

2

 1

 4

 

3

 

1

 2

 



 

 

F3 Estat Actual 
1- Llumenera existent 
2- Canvi caixa connexions, es manté 

posició 
3- Cablejat enllumenat 

 

F3 Proposta 
1- Llumenera IGUZZINI PLATEA 

PRO P871 
2- Caixa connexions 

3- Cablejat enllumenat grapat a 

façana 

 

  

1

 3

 

2

 

1

 

2

 
3

 



    

F4 Estat Actual 
1- Eliminació palometa 

2- Llumenera existent 

3- Cablejat enllumenat 

 

F4 Proposta 
1- Llumenera IGUZZINI PLATEA 

PRO P871 

2- Caixa connexions 

3- Cablejat enllumenat grapat a 

façana 

4- Tub d’acer galvanitzat Ø40mm 

5- Arqueta de 45x45cm 
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 3

 

3

 

1

 

2

 

4

 

5

 



    

F5 Estat Actual 
1- Eliminació llumenera 

 

F5 Proposta 
1- Llumenera IGUZZINI PLATEA 

PRO P871 

2- Caixa connexions 

3- Cablejat enllumenat grapat a 

façana 
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1

 

3

 

2

 



      

F6 Estat Actual 
1- Eliminació llumenera 

2- Caixa connexions 

3- Cablejat aeri 

 

F6 Proposta 
1- Llumenera IGUZZINI PLATEA 

PRO P871 

2- Caixa connexions 

3- Cablejat enllumenat grapat a 

façana 
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2
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1

 

2
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F7 Estat Actual 
 

F7 Proposta 
1- Llumenera IGUZZINI PLATEA 

PRO P871 

2- Caixa connexions 

3- Cablejat enllumenat grapat a 

façana 
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   F8 Estat Actual 
1- Eliminació llumenera 

 

F8 Proposta 
1- Llumenera IGUZZINI PLATEA 

PRO P871 

2- Caixa connexions 

3- Cablejat enllumenat grapat a 

façana 
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1
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3
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Preliminar 
 
 
Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de 

l'obra anomenada "Projecte de reurbanització del carrer Rocaberti de la Jonquera”, amb estricta 

subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del projecte, a les condicions que 

s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas particular, puguin dictar 

els tècnics directors de l'obra. 

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on 
s'inclou una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar 
errades en els amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, 
interpretació del projecte o dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost 
total. 
 
Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de 
les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de l'obra si 
existeix. 
2n El present Plec de condicions particulars. 
3r El Plec de condicions general. 
4t La resta de la documentació del projecte. 
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la 
mesura a escala. 
 
Article 3. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE 
TENIR EN COMPTE. 
Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions del “Pliego de 
Prescripciones Tècniques Generals para Obras de Carreteras y Puentes ” PG-3, aprovat per 
Ordre Ministerial del 21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors. 
En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de 
l'aplicació de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou: 
Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat acompliment, la 
normativa complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització 
(NTE) i les seves actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament. 
 
Article 4. INTERPRETACIONS 
És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes 
en aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i 
si sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir 
exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució 
de l'obra. 
D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions 
generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973). 
 
 
Delimitació general de les funcions Tècniques 
 
 
Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA 
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha 
nomenat com a Directors de les obres. 
  



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROCABERTI DE LA JONQUERA 
Rocaberti  LP1519 Pàgina : 3 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

 
Article 6. FACULTATS GENERALS 
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió 
específica seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per 
mitjà dels seus representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, 
fins i tot el previst específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les 
persones i les coses situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis 
i obres annexes, duguin a terme. 
 
Article 7. TÈCNICS DIRECTORS 
Correspon als tècnics directors: 

A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del sòl. 

B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent. 

C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries. 

D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que 

es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per aconseguir 
la correcta solució arquitectònica. 

E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció 

en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 

el control de qualitat i econòmic de les obres. 

G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 

segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les ordres 
oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin. 

H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la 

realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix. 

I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 

treball, controlant la seva correcta execució. 

J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 

establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 

de recepció. 

L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra. 

 
Article 8. RÈGIM JURÍDIC 
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres 
aprovat per l’Ajuntament de La Jonquera, el plec de clàusules administratives particulars, el 
present plec de condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
Article 9. CONTRACTISTA 
Correspon al contractista: 

A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i 

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi 

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball. 

C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra. 

D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 

regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra 
i coordini les intervencions dels sots-contractats. 

E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 

comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la direcció 
facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o documents 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
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F) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les anotacions que es 

practiquin. 

G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació suficient, els materials necessaris per dur a 

terme els assaigs que li corresponguin. 

H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar, 

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel que 
fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el projecte. La 
col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i presentació de la 
primera certificació d’obres. 

L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes 

indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i pagaments 
dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública, sempre que no sigui 
sota llicència municipal. 
 
Article 10. LLIBRE D’OBRES 
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà 
per recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la 
direcció com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues 
parts. 
 
 
Obligacions i drets generals del contractista 
 
 
Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE 
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada 
li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Article 12. PLA DE SEGURETAT 
El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene 
en el treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que 
complementa, i les ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix 
complirà el que estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre per el que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, incidint en la presentació 
del Pla de seguretat i el compliment de l’article 11 del RD. 
També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant 
també la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries 
per al pas de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al 
contractista. La Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les 
proteccions esmentades. 
 
Article 13. OFICINA A L'OBRA 
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es 
pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia 
de tots els documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el 
llibre d'ordres. 
Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat 
en representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà 
en poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre. 
 
Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA 
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels 
treballs, i si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà 
comunicada per escrit a l'Ajuntament abans de començar els treballs. 
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Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o 
infraccions que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment 
de les disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat 
de vianants, vehicles i neteja de la via pública. 
 
Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA 
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, 
posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 
subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions. 
 
Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents 
de caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també 
obligat a l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de 
policia urbana, legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que 
sobrevinguessin per incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir 
amb tot rigor l'Ordenança de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El 
contractista vigilarà, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-
contractistes que puguin auxiliar-lo en l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, 
jurídica i econòmicament, de tots els mals que per causa seva es produïssin a les vies públiques 
o finques contigües. 
El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la 
demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les 
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja 
examinades amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a 
factors que poguessin afectar la data d'acabament de les obres. 
Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de 
constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual 
estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una 
assegurança que cobreixi el risc de danys i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el 
risc de maquinària i els riscs extraordinaris. 
 
Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de 
les obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de 
l'esperit d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra. 
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament 
dels diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions 
realitzades per els instal.ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució 
de les obres, omitint el cas que l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les 
companyies concessionàries. 
És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció 
Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents 
tancaments o passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants 
i permetre un recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica. 
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Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS 
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors, 
solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre 
econòmic directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics 
directors, no s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho 
creu oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran 
limitar les seves respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest 
tipus de reclamacions. 
 
Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 
La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal 
apte sense dret a reclamació per part del contractista. 
El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin 
uns altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball 
d'aquests procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa 
pugui interrompre's la marxa dels treballs. 
 
Article 20. FALTES DEL PERSONAL 
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència 
manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 
contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA 
El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i 
nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals 
d'obra. 
 
 
Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars 
 
 
Article 22. CAMINS I ACCESSOS 
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció 
Tècnica podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA 
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat 
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista 
adjudicatari. 
S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en 
els documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de 
l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de 
projecte. 
El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els 
senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els 
treballs que s'executin. 
Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada 
ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del 
contractista o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que 
en resulti. 
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Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning 
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de 
causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi 
expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de 
figurar sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. 
L'administració resoldrà sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució 
pot imposar al programa de treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de 
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta. 
El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de 
les diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de 
clàusules administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què 
s'hagi considerat l'obra. 
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva 
el dret d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat 
que es tracta d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista 
i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les 
obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a càrrec del 
contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions, ... 
La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista 
hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret 
a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions. 
 
Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els 
treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula 
o es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb 
el seu personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, 
enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest 
servei, ja que el seu import li serà consignat en un pressupost addicional. 
 
Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis 
fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de 
l'informe favorable de l'arquitecte. 
El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució 
o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que sol·liciten per aquesta. 
 
Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, 
al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de 
condicions i a l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol 
discrepància que pogués existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna 
variació a l'obra, es redactaran els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran 
des del dia de la seva data part integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les 
especificacions de cadascun dels documents d'aquests, sempre i que no se li oposi. 
Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si 
no es redacta el corresponent projecte modificat. 
 
 
 
Article 29. OBRES OCULTES 
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De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran 
els plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per 
duplicat, i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels 
tres. Aquests hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables 
per efectuar els amidaments. 
 
Article 30. VICIS AMAGATS 
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de 
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la 
recepció definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que 
suposi que són defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció 
Tècnica tingui raó en els supòsits. 
 
Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS 
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per 
la seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de 
condicions. 
Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es 
determinin excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o 
denominació específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del 
contractista, si així ho autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent 
llibre d'ordres. S'entendrà que un producte és similar si compleix les mateixes característiques 
tècniques quant a funcionalitat, qualitat i disseny. 
Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de 
conformitat amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document 
que acrediti la conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba 
a un acord en la fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se. 
 
Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 
li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques 
preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de 
presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual 
s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun d'ells. 
 
Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES 
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc 
adequat, els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran 
a l'abocador quan així estigui establert en el pressupost. 
 
Article 34. CONTROL DE QUALITAT 
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses 
necessàries per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una 
manera especial quan facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell 
d’exigència definit en el Pla de Control de Qualitat. 
Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que 
ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el 
pressupost, tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol 
independent. 
 
Article 35. NETEJA DE LES OBRES 
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, 
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 
 
 
Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS 
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Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, 
per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, 
sense que puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics 
directors o els seus subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, 
que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte. 
Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en 
l'obra se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els 
aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució 
dels treballs o una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, 
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això 
a càrrec de l'adjudicatari de les obres. 
 
Article 37. MITJANS AUXILIARS 
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es 
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions 
necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap 
responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per 
insuficiència dels esmentats mitjans auxiliars. 
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la 
maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el 
calendari de l'obra. 
 
Article 38. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS 
Tots els supòsits s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a 
la contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional 
en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent els següents: 

 1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives 

de tipus geològic, hídric o arqueològic. 

 2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 

d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes. 

 3er supòsit que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de 

període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ... 

 Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar 

a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs, de clavegueram, d'aigua 
potable, de baixa tensió i jardineria. 
 Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el 10% 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
Activitats bàsiques de les obres d’urbanització Es considera que l’ordre d’execució és una 
obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera a la present especificació. 
Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions 
contenen el següent articulat: 
 
1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
1.3 Terraplens 
1.4 Demolicions 
1.5 Excavació i replè de rases 
1.6 Transport 
1.7 Conduccions de clavegueram 
1.8 Elements singulars del clavegueram 
1.9 Encreuament de vial 
1.10 La sotabase granular 
1.11 Vorades, encintats i rigoles 
 
2. PAVIMENTACIÓ I ACABATS 
2.1 El formigó de base a voreres 
2.2 Capes de base 
2.3 Paviments de granet 
2.4 Elements singulars 
2.5 Senyalització 
 
3. ENLLUMENAT PUBLIC 
3.1 Canalitzacions elèctriques i lluminàries 
3.2 Cablejat 
 
4. JARDINERIA 
4.1 Obertura de clot 
4.2 Plantació 
4.3 Protecció elements vegetals 
4.4 Trasplantació d'elements vegetals preexistents  
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 
1.1 Esbrossada i neteja del terreny ; replanteig general de les obres 
 
1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les 
obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
- retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, 
s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o 
elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, 
la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver 
definit i marcat clarament els que cal conservar. 
Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a 
menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva. 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels 
amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment 
del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural 
del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de 
substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva. 
 
1.1.1.1 Mesurament i abonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es 
mesuraran per metre cúbic (m3 ) i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del 
projecte. 
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment 
esbrossats, i considerant un gruix d’excavació de 10 cms. En tot cas, s’entendrà que el preu 
inclou la càrrega sobre camió. 
 
1.1.2 Replanteig general de les obres 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de 
les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 
El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial 
estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències 
amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no 
detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
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Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics 
municipals. 
 
 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar 
una excavació addicional en subarasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
únic, per a totes les excavacions. 
 
1.2.1 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre 
els perfils, presos després dels treballs. 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per 
a qualsevol tipus de terreny. 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar se consideraran inclosos als preus 
d’excavació. 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes 
de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas 
podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l’esponjament. Si a criteri del director de 
les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 
l’abocador. 
 
 
1.3 Terraplens 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinant i compactació 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant 
esglaons d’amplada superior a 1 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles 
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la 
tongada. 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas 
que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es 
procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o 
qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 
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1.3.1 Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
decompactació. 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
 
SÒLS    SÒLS    SÒLS    SÒLS 
INADEQUATS   TOLERABLES   ADEQUATS   SELECCIONATS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No compleixin   Menys del 25%  Sense pedres   Sense pedres 
les condicions   en pes de pedres  de mida > 10 cm  de mida > 8 cm 
dels sòls   de mida >15 cm 
tolerables 
      Menys del 35%   Menys del 25% 
      en pes de   pes de partícules 
      partícules de   de mida >0,08UNE 
      mida <0,08 UNE 
   LL < 40   LL < 40   LL < 30 
   o       i 
   LL < 65      IP < 10 
   i 
   IP > 0,6LL-9 
   densitat próctor  densitat próctor 
   >1,450 kg/dm3   > 1,750 kg/dm3 

   CBR > 3   CBR > 5   CBR > 10 
      sòl inflable < 2%  sòls no inflables 
   Contingut de   Contingut de   Sense matèria 
   matèria orgànica  matèria orgànica  orgànica 
   < 2%    < 1% 
 
 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 
orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona 
del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per 
a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran 
de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 
Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous 
o embornals). 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
 
 
1.4 Demolicions 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
La seva execució inclou les operacions següents: 
-enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses 
-retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec 
definitiu 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el 
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que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin 
de conservar intactes. 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura 
de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades 
per vibracions, sorolls, etc. 
 
1.4.1 Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació dels materials i mà 
d’obra necessària per a la seva execució. 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de 
possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 
valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 
quadre de preus. 
 
 
1.5 Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir 
les rases definides al projecte. 
 
1.5.1 Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al 
preu únic definit d’excavació. 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 
preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La direcció de les obres podrà 
autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de 
rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del 
projecte. 
Quan durant els treballs d’excavació apariessin serveis existents, els treballs s’executaran fins i 
tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació 
amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, 
sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els 
serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les 
companyies o els serveis tècnics municipals. 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de 
les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte d’increment de cost. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs 
d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de 
rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
1.5.2 Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa 
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1.6 Transport 
Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l’obra si el material és 
adequat per al seu ús com a terraplè, així com la manipulació dels materials i mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
1.6.1 Mesurament i abonament 
Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos després dels treballs. 
 
 
1.7 Conduccions d e clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran 
cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. Es rebutjaran els 
tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus 
de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc.) es compliran totes les 
condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) 
vigent. 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre 
i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la sotabase amb 
l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-175. Aquesta protecció pot ser 
innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la 
qual es mesurarà per la prova de trenc. 
 
1.7.1 Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials 
utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents 
articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 
quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents 
grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en 
litre (l), calculat segons la fórmula següent: 

     W = Øn . L 

  essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
  La resistència característica a la compressió no serà inferior a 275 Kp/cm2. 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega 
de compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent. 
 
Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 
Diàmetre    Formigó sense armar     Formigó armat 
nominal    (sèrie C)   (sèrie III) 
    9.000 kg/m2   10.000 kg/m2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

200        1.800     ----- 
300       2.700     3.000 
400       3.600     4.000 
500        4.500     5.000 
600        5.400     6.000 
700        6.300     ----- 
800       7.200     8.000 
1.000       -----     10.000 
1.200        -----     12.000 
1.400        -----     14.000 
        (Dimensions indicatives) 
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Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta 
d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica. 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
- subministrament del tub 
- preparació de l’assentament 
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat 
dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 
rejuntat serà interior i exterior. 
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 
- si el segellat de la junta exterior és de formigó H-175 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu 
centímetres (10 cm) 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. 
Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, 
queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica 
superior o igual a 175 kg/cm2. 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC. 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 
construir les connexions al clavegueram. 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 
fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una 
longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
Les connexions parcel·laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada 
en el punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblert de formigó, que sortirà 
almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de 
connexió. 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, 
així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant 
sistemes robòtics, tan abans com després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el 
contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions 
defectuoses. 
 
1.7.2 Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament 
se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les 
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, 
s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i 
recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al 
preu unitari. 
Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-175, si es 
fa, serà d’abonament independent per metres lineals (ml). 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en 
aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, 
el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
 
1.8 Elements singulars del clavegueram 
 
1.8.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres 
que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de 
fàbrica o de PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
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Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-175 
mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 
(mínim). 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la 
direcció d’obra. 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
segons el que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es 
procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i 
dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als 
plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més 
adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, 
segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de 
l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny 
segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran 
la normativa vigent. 
 
1.8.1.1 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 
executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element 
correctament acabat i connectat. 
 
1.8.2 Embornals , buneres i interceptors amb reixa 
Seran de formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S’ha 
de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la 
calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
1.8.2.1 Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació 
i rebliment, llevat prescripció en contra. 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per metre lineal (ml). 
 
 
1.9 Encreuament de vial 
 
1.9.1 Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de 
la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen 
a la infrastructura de calçada. 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la sotabase 
granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la sotabase i sobre l’esplanada ja 
acceptada. 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de 
pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri 
de la direcció facultativa. 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
1.9.2 Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 
realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries 
per al correcte acabament de l’encreuament. 
 
1.9.3 Encreuaments d’enllumenat públic 
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Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC protegits amb formigó H-175 col·locats a una 
fondària mínima d’1 m des de la cota superior de la vorada col·locada. 
 
1.9.4 Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran 
amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
 
 
1.10 La sotabase granular 
La capa de sotabase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots 
els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La sotabase col·locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
1.10.1 Definició 
Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o 
de graves naturals o granulats reciclats provenint de formigó i mixtos (formigó i maó i complirà 
allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción 
sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres Públiques. 
 
1.10.2 Condicions mínimes d’acceptació 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

La fracció del material que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 400 m UNE. 
La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 
 
      Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   TN (50)  TN (40)  TN (25)  TN (20)  ºTNA 
 50   100   -   -   -   100 
 40   80-95   100   -   -   - 
 25   50-90   75-95   100   -   60-100 
 20   -   60-85   80-100   100   - 
 10   40-70   45-75   50-80   70-100   40-85 
 5   25-50   30-55   35-65   50-85   30-70 
 2   15-35   20-40   25-50   30-60   15-50 
 400 m   6-22   6-25   8-30   10-35  8-35 
 80 m   0-10   0-12   0-12   0-15   0-18 
 
QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA 
 
      Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE ------------------------------------------------------------------------------------------ 
     TA (40)   TA (25) 
 40     100    - 
 25     75-100    100 
 20     60-90    75-100 
 10     45-70    50-80 
 5     30-50    35-60 
 2     16-32    20-40 
 400 m     6-20    8-22 
 80 m     0-10    0-10 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a 50. 
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La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
. límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
. índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% 
es restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, 
d’índex CBR en laboratori. 
La sotabase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 
80 per a trànsit T2-T3. 
A la superfície compactada de sotabase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i 
tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
1.10.3 Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la 
sotabase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil 
teòric d’execució. 
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, 
així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat 
d’obra correctament acabada. 
 
 
1.11 Vorades, encintats i rigoles 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 
sotabase mitjançant un llit de formigó H-175, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar 
les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada 
col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar 
la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja 
als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
1.11.1 Vorades de formigó 
 
1.11.1.1Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
1.11.1.2 Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 
1.11.1.3Normes de qualitat 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-
vuit dies (28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 450 kg/cm2). 
Desgast per fregament: 
Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
 
 
 
1.11.1.4Recepció 
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Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin efectes, encara que 
siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de 
la seva col·locació. 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades dels plànols a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys 
un centímetre (+/-1 cm). 
No s’acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal o longitudinal excedeixi 
de +/- 3mm col·locant un regle damunt de la vorada 
 
1.11.1.5 Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre els terreny. 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot 
els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre 
que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
 
1.11.2 Rigola de rajol hidràulic 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
1.11.2.1 Característiques generals 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de 
gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
 
1.11.2.2Normes de qualitat 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
- Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
- Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm) 
 
1.11.2.3 Recepció i col.locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 1 mm. 
No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença porosa. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada 
líquida. 
Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
1.11.2.4 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal 
(ml)col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-175 de base necessari i tots els materials i 
operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
1.11.2.5 Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre el terreny. 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat 
d’obra totalment acabada. 
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2. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infraestructura de serveis i d’acceptar la capa de sotabase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en 
la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes 
de paviment. 
 
2.1 El formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 
fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les 
infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del 
terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament 
a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 
2.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència 
s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 
cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent setanta cinc quilograms per 
centímetre quadrat (FcK >/175 kg/cm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència 
superior. 
 
2.1.2 Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres 
quadrats (m2 ) realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
2.2 Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base 
granular. 
 
2.2.1 Bases d e tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu i complirà allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del 
Ministeri d’Obres Públiques. 
 
2.2.1 Condicions mínimes d’acceptació : 
Granulometria: 

 La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 

40 m UNE. 
 La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al quadre 

següent: 
 
Tamissos     Garbellament ponderat acumulat (%) 
 UNE      TA (40)   TA (25) 
 45      100    --- 
 25      75-100    100 
 20      60-90    75-100 
 10      45-70    50-80 
 5      30-50    35-60 
 2      16-32    20-40 
 400m      6-20    8-22 
 80 m      0-10    0-10 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROCABERTI DE LA JONQUERA 
Rocaberti  LP1519 Pàgina : 22 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

 
-L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
-El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 
(<35). 
-El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
-El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
-El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria 
i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material 
després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
-El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
-El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 
no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 
-La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també 
a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars 
de calçada). 
-La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà ≤ 20 mm. 
 
2.2.2 Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 
compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 
unitat d’obra correctament acabada. 
 
 
2.3 Paviments de granet 
Els paviments de granet per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per 
centímetre quadrat (H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó 
s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de sotabase i base. 
Les llambordes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 
m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
2.3.1 Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, 
s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de 
sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col.locats. Si el pressupost del 
projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa 
de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
 
2.4 Elements singulars 
 
2.4.1 Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó H-
175 sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi 
capa de sotabase o base. 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
2.4.2 Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base 
de formigó H-175. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior 
totalment lliure. 
 
2.4.3 Mesurament i abonament 
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu 
una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el 
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llit de formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
 
2.5 Senyalització 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i 
els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 
pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de 
trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la 
monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 
 
2.5.1 Senyalització horitzontal o marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants. 
Cal que compleixin els següents requisits: 
. visibilitat diürna i nocturna 
. resistència al lliscament 
. resistència a la deterioració 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març 
de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres 
sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació. 
a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. 
Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 
b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la 
pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles 
per lux i metre quadrat. 
d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà 
superior al 30%. 
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris 
Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre 
i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de 
poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
2.5.1.1 Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules (“CEDIU EL PAS”, 
“STOP”, etc.) es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats 
en obra. 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
2.5.2 Senyalització vertical 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o 

de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent. 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
.senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
.cartells senyalitzadors 
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.cartells informadors 
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i 
tot allò que estigui grafiat als plànols. 
 
2.5.2.1 Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports 
i execució completa de la cimentació. 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements 
auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 
 
 
3. ENLLUMENAT PUBLIC 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973 de 20 de setembre). 
 Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls 

d’interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria". 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 

12 de Maig del 1954). 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 

novembre). 
 Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
 Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà. 
 Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
 Les recomanacions d’"U.N.E.S.A.". 
 Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel 

"Ministerio de Obras Públicas". 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia subministradora, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també 
la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present 
Obra. 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte necessari, per 
mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
Permisos, llicències i dictàmens 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a la 
execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que 
es derivin de llur obtenció. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a la obtenció de la 
Aprovació Prèvia del Projecte i la Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis 
Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
Documentació prèvia a l’inic i de les obres d’enllumenat públic 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al 
Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 Lluminàries: 
 Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 

mitjana, flux lluminós i corbes fotomètriques. 
 Equip d’encesa. 
 Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 Cables: 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials podran ser 
rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les 
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condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que 
acompleixin les esmentades qualitats. 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la 
Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los per mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 
que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment 
per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 
 
 
3.1. Canalitzacions elèctriques i l lluminàries 
 
3.1.1. Canalitzacions elèctriques 
Aquests tubs seran corrugats en l’exterior i llisos en l’interior, de Clorur de Polivinil, estancs i 
estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran una resistència al trencament d’entre 400 i 600 N. 
 
3.1.2. Lluminàries 
Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul 
i columna, i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu cap 
altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 65, classe II. 
Si poden ser directament accessibles seran de classe II i classe 0 únicament si es defineixen 
lluminàries obertes. 
Característiques indicatives: 
 Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un  

tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
 El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos 

al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de tres punts de 

suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Serà capaç de 
resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 
 La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials resistents a les 

altes temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que després d’un 

període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35º cap punt dels distints 
components enregistri una temperatura superior a l’admesa. 
 Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 
 Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos 

al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les 
que hi figurin als plànols. 
 
3.1.2.1 Proteccions: 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa o pica de terra a 
cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per 
cable de coure nu de trenta cinc mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà 
soterrat directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,5 m.) de profunditat, com a mínim. 
El cable de coure un passarà per dins de cada arqueta i en aquesta s’instal·larà la placa o pica 
de terres. 
Totes les unions dels conductors de terra i amb els elèctrodes es faran per mitjà de peces 
d’acoblament adequades, mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o amb soldadura 
al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
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S’utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de 
la resistència a terra de les masses. 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa 
que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a manipular-les. 
 
 
Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
Llevat a les cruïlles de calçada, on els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,6 m.) de 
fondària i quaranta centímetres (0,4 m.) d’amplada, la conducció es farà grapada per façana. 
 
3.2 Cablejat 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat Públic, seran de coure electrolític de 1/56 m/mm2. 
de resistència específica i seccions nominals les que figuren als plànols. 
Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a 16 
mil·límetres quadrats (16 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V) i 
la tensió de prova de quatre mil volts (4000 V). 
Si el projecte no especifica altre cosa els cables d’enllumenat enterrats seran armats amb coberta 
i un aïllament de Policlorur de Vinili (PVC) Designació UNE RVFV 0,6/1 kV 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C.) haurà d’acomplir amb els valors 
assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017. 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels cables. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de 
PVC, Tensió nominal mil volts (1000 V.) designació UNE RV-K 0,6/1 kV. i de secció mínima de 
dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm.2). 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el 
que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 
21.019. 
 
3.2.1 Mesurament i abonament 
A efectes de medició i abonament s’estableix el següent criteri: 
Cables. Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) col·locats en obra. El preu assignat per 
metre lineal (ml) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig 
i col·locació del cable, així com la retirada i abonament de les bobines corresponents. 
Conduccions per a canalitzacions. El preu compren l’execució de (ml) de rasa segons dimensions 
i característiques que s’assenyalen als plànols corresponents. Està inclosa l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i recobriment als 
cables o conduccions i tots els tubs necessaris per a passar els cables. En cas de conducció per 
a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció 
de formigó, així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fons a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal. Es 
mesurarà per metre lineal (ml). 
Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, lluminària 
tancada completa, equip d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler 
fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el formigó amb els seus perns 
d’ancoratge, inclosa l’excavació. 
També s’inclou la placa o pica de terra, així com els accessoris i altres elements necessaris pel 
seu correcte funcionament. També s’inclou l’arqueta de derivació. Es mesurarà per unitat (Ut.) 
acabada i comprovada. 
Centres i quadres de maniobra. S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament 
instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les 
instal·lacions. 
Aquesta unitat inclou tots els materials necessaris com: programador astronòmic, contactors, 
interruptors diferencials rearmables automàticament i magnetotèrmics, fusibles, armaris 
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa 
fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. Inclou l’esmentada unitat 
l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
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d’assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en servei. Es mesurarà per 
unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
4. JARDINERIA 
 
4.1 Obertura de clot 
Primer s’excavarà un forat de 100/200 cm. d’amplada per 100/200 cm. de llargada i 100 cm. de 
profunditat. 
S’estendrà una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de gruix i es cobrirà amb 
20 cm de “garbancillo” (5-12 mm) que actuarà com a filtre per evitar la colmatació de la grava. 
Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la màquina excavadora, es tornarà a 
col·locar a les dues parets laterals de 150 cm., deixant una pendent de uns 45°. Es a dir, que el 
forat de plantació a un metre de profunditat només té un metre de llargada, però, a la superfície 
fa un metre i mig o dos. 

 
4.1.1 Mesurament i abonament 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat (ut) d’obertura de clot mesurat al terreny. 
 
4.2 Plantació 
El substrat d’arrelament s’haurà preparat prèviament amb una barreja homogènia. 
70% de sorra rentada 
20% de compost vegetal 
10% de la terra d’origen 
i una aportació de 500 gr. de silicat col.loïdal fosfatat del tipus Agrosil LR. 
Abans de col·locar l’arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a l’alçada convenient 
i es compactarà la base que ha de sostenir el pa de terra. 
Un cop centrat, aplomat i equilibrat es falcarà el pa de terra “atacant” la seva base. 
S’acabarà d’aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va incorporant es vagi 
“atacant” amb una estaca, a fi d’evitar bosses d’aire, assegurar el contacte de les arrels i 
estabilitzar l’arbre. 
El rebliment del clot s’ha de fer en successives capes de menys de 30 cm., compactant-les amb 
mitjans manuals. 
El nivell de plantació vindrà marcat pel coll de l’arbre, tenint en compte l’assentament de les terres 
després del primer reg. 
 
4.2.1 Mesurament i abonament 
La plantació d’arbres i el reblert s’abonarà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el 
subministrament i transport, així com tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon 
arrelament i creixement. 
 
4.3 Protecció elements vegetals 
 
4.3.1 Ambit d 'aplicació 
Els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions com de 
zones de paisatge, té la finalitat de garantir la protecció de les àrees de vegetació : arbres, 
arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos. 
4.3.1.1 Criteris per a la protecció dels elements i àrees de vegetació: 
Arbres i àrees de vegetació a protegir totalment: 
 Arbres singulars i catalogats i espècies protegides 
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 Arbres i Àrees de vegetació amb valor històric 
 Exemplars rars o inusitats. 
 Arbres i Àrees de vegetació d'importància visual 

Arbres i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable 
 Arbres joves i vigorosos que vegeten bé a la zona 
 Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estat inclosos en l'apartat anterior, però que per 

alguna raó qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària. 
L'aplicació d'aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el 
temps que durin els treballs de construcció. 
En tots els casos els exemplars estaran en bon estat y amb una raonable expectativa de vida 
futura, mesurada en dècades. 
Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables no 
es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 
 
4.3.2 Condicions de la partida d'obra executada 
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les plantes, 
i fins i tot de danyar-les. 
Els danys poden ser causats especialment per: 

• contaminació química, 

• foc, 

• excés o embassament d'aigua, 

• compactació del sòl provocada per l'excés de trepig, la circulació de maquinària, 
l'emmagatzematge de deixalles o materials de construcció, 

• moviments de terres (buidades o terraplenaments), 

• obertura rases i altres excavacions, 

• deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels, 

• aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 

• descens del nivell freàtic, 

• elevació del nivell freàtic salí. 
 
 
4.3.2.1 Mesures de protecció 
La necessitat el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de 
l'espècie que cal protegir així com de la duració i tipus de treballs de construcció 
 
4.3.2.2 Protecció d'àrees de vegetació 
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa de 1,20 a 1,80m 
d'alçària. 
Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta del sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar 
destinada a edificacions, modificació de la cota de terreny, camins o altres superfícies dures s'ha 
de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25m d'alçària. 
S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les males herbes. 
 
4.3.2.3 Poda d'equilibri 
L'equilibri entre el sistema radicular i el sistema aeri,és una de les claus de conducció dels arbres. 
Qualsevol intervenció sobre una part té repercussions sobre l'altra 
La supressió d'una part del sistema radicular pot portar problemes de debilitament de copa i per 
tant queda justificada una actuació de poda per equilibrar les dues parts, serà segurament de les 
millors mesures a adoptar. 
Els criteris seran els els següents: 
 Es realitzarà una reducció de copa d'1/3 d'altura actual mitjançant talls sobre branques 

principals, tots a la mateixa alçada. Únicament es reduiran a una alçada inferior a les branques 
amb una forta curvatura a l'exterior 
 Es tractaran les ferides >5cm a fi d'evitar l'entrada d'agents externs causants de podridures i 

posteriors necrosis, amb productes cicatritzants amb qualitat d'impermeabilització a l'aigua i 
transpiració a l'aire, acompanyats amb fungizida. 
 
4.3.3 Condicions del procés d'execució 
 
4.3.3.1 Protecció d'àrees de vegetació contra contaminacions químiques 
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No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, 
colorants, dissolvents, olis minerals , àcids, ciments o altres aglomerats. 
Els arbres i les àrees de vegetació no s'han de regar amb aigües residuals de la construcció. 
 
4.3.3.2 Protecció d'àrees de vegetació contra el foc És permès fer foc únicament a una distància 
mínima de 20m. De la corona dels arbres i 5m. Dels arbusts. 
No es permès fer foc dintre de les àrees de vegetació. 
 
4.3.3.3 Protecció d'àrees de vegetació contra l'excés i embassament d'aigua 
No està permès l'excés o embassament d'aigüa per desguassos de la construcció en la zona 
radical dels arbres i de les àrees de vegetació 
 
4.3.3.4 Protecció d'àrees de vegetació contra possibles danys mecànics 
Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell radical per 
a protegir-los de possibles danys mecànics com ara: cop, ferides i altres destrosses a l'escorça, 
la fusta o les arrels produïdes per vehicles, maquinària de la construcció o per accions de tipus 
laboral. 
S'entén per zona radical la superfície de sòl per sota la capçada de l'arbre més 2m. En cas 
d'arbres columnars s'han d'afegir 5m. per tot el seu voltant. 
Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc amb una 
tanca de fusta de 2m d'alçària com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s'instal·larà de forma 
que no perjudiqui l'arbre. Mai s'han de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les 
branques baixes es lligaran cap amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les 
branques ni el tronc. 
 
4.3.3.5 Protecció de la zona radical 
No s'ha de abocar res mai sobre la zona radical. 
Si això és inevitable,s'ha de procurar que el gruix de les capes abocades, bé parcialment o bé 
per tot arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada espècie, la vitalitat, la 
formació del sistema radical i amb les característiques del sòl. 
Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal que 
pugui haver-hi, les fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, respectant sempre les arrels. 
Aquesta operació, si és possible, s'ha de fer manualment. 
La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distància inferior d'1m. Del tronc. 
Els arbres amb una afectació important sobre el seu sistema radicular, es preveu la col·locació 
d'una sonda que permeti arribar al sistema radicular amb adob i aigua de reg per tal de potenciar 
la recuperació d'aquest i suplir la pèrdua de part del sistema radicular amb l'aportació directa dels 
nutrients. 
Als llocs més propers a la calçada, les parts més castigades per amputació d'arrels es farà un 
forat amb la barrina de 15cm de diàmetre ,buidant el material existent per tal de col·locar un tub 
foradat i porós similars als de drenatge. Aquest tub s'omplira amb una barreja de sorra i torba 
rosa al 50% Fet això es clavarà un tub de polietilè de 70mm de diàmetre exterior des de la 
superfície fins a la cota -1m aprox. 
Aquest es fixara amb la mateixa barreja de torba i sorra, fins una cota de -25cm., i d'aquesta fins 
a 5cm per sobre de la rasant de l'escocell, es fixarà amb la mateixa terra que s'ha extret. 
La finalitat d'aquesta sonda serà permetre fer fàcilment aportacions d'aigua i sala minerals 
solubles prop de les arrels de manera que l'arbre acusi molt menys l'estress produït per les 
excavacions i la pèrdua de part del sistema radicular. 
 
4.3.3.6 Protecció de la zona radical contra buidades de terra 
No s'ha de treure terra de tota la zona radical. 
 
4.3.3.7 Protecció de la zona radical durant l'obertura de rases 
No s'han d'obrir rases ni fer d'altres excavacions en tota la zona radical.Si això és inevitable, 
només es podran fer manualment i, com a mínim, a 2,5m del peu del tronc (a 2m del tronc si són 
palmeres o palmiformes). 
La instal·lació de les canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per sota 
de la zona radical seguint la normativa de cada servei. 
Durant el procés d'excavació no s'han de tallar cap arrel d'un diàmetre >3cm . 
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Les arrels s'han de tallar sempre deixant un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un 
diàmetre <2cm s'han de tractar amb substàncies que afavoreixin el creixement, i les de diàmetre 
>2cm amb substàncies de cicatrització. Les matèries actives a utilitzar seran Benomilo o 
Corbendazina. Producte tipus: Santar C (Sandoz)- LAac Balsam 
Les arrels s'han de protegir de la dessecació i de les gelades amb un recobriment. 
El procés de reomplir en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre >3cm, s'ha de realitzar 
manualment. 
Cal posar suficient material drenant, de gra petit al voltant de les arrels per evitar ferides per 
compactacions posteriors amb maquinària pesant. En cas d'excavacions profundes o en 
carreteres o camins, les arrels superiors a 50cm han de ser protegides amb una llinda. 
Generalment i a una distància no inferior als 2,5m del peu del tronc, s'ha de deixar formar una 
cabellera d'arrels, al menys durant un període vegetatiu abans de l'inici de les obres. 
S'ha de treure manualment la terra de la rasa. 
La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical i ha 
d'arribar com a màxim,fins al fons de la rasa. 
Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d'instal·lar un encofrat estable, permeable a l'aire, 
p.e. estaques i ferros fets d'un material putrescible. 
Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir humida, 
si fos necessari s'haurà fins i tot d'apuntalar l'arbre. 
Cal tenir en compte una possible posa correctora de la capçada per a contrarestar la pèrdua 
d'arrels. 
 
4.3.3.8 Protecció de la zona radical en cas de construccions 
No s'ha de fer cap tipus de fonaments en la zona radical. 
Si això és inevitable s'han de fer fonaments puntuals en lloc dels continus, establint com a mínim 
1,5m de distància de llum entre ells i també amb el peu del tronc. 
S'ha d'establir la base dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més 
clarament acompleixin una funció estàtica. 
La cara inferior de la paret en construcció no pot penetrar la terra no remoguda en fer els 
fonaments. 
 
4.3.3.9 Protecció de la zona radical davant de sobrecàrregues temporals 
Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se reduir la 
zona de sòl utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un mínim 
de 20cm de gruix,sobre la qual s'afegirà un revestiment de teules o d'altre material semblant. 
Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període 
vegetatiu. 
Quan la protecció ja no sigui necessària,ha de retirar-se immediatament, ventilant manualment 
la terra, tot respectant les arrels. 
 
4.3.3.10 Protecció de la zona radical en cas de descens passatger de nivell de les aigües 
freàtiques 
Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes,els arbres s'han 
de regar, i si fos necessari fins i tot abundantment, durant el període vegetatiu. 
Ocasionalment caldrà aplicar a més a més altres mesures reguladores, com p.e.: proteccions 
contra l'evaporació o la poda de capçada. Si aquestes mesures han d'aplicar-se durant més d'un 
període vegetatiu hauran de ser intensificades, o bé caldran altres mesures suplementàries. 
 
4.3.3.11 Protecció de la zona radical en cas de recobriments 
Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a 
l'aigua i l'aire. 
Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauràn de tenir per regla 
general , un gruix de 20cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50cm per 
al suport de la vegetació 
No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres, però si això fos inevitable, caldria seleccionar 
els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal que el 
procés ocasioni el mínim perjudici en aquesta zona. 
Els materials absolutament isolants del sòl no hauran de recobrir més del 30% de la zona radical 
d'un arbre adult; i els materials de textura més sorrenca hauran de recobrir el 50%. 
Si s'han de canviar els materials depositats, caldrà aplicar les mateixes mesures. 



PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ROCABERTI DE LA JONQUERA 
Rocaberti  LP1519 Pàgina : 31 

Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques complementàries com a per 
exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i rec i reixes al peu del tronc. 
En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la 
base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant. 
 
4.3.4 Unitat i criteri d'amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
4.3.5 Normativa de compliment obligatori 
NTJ03:1993 Protecció dels elements vegetals en el procés de construcció. 
ASSOCIACIÓ ESPAÑOLA DE PARQUES I JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del 
arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
4.4 Trasplantació d 'elements vegetals preexistents 
 
4.4.1 Àmbit d 'aplicació 
Trasplantar és traslladar els arbres del lloc en el que estan i plantar-los en un altre lloc amb les 
millors condicions que sigui possible, les màximes possibilitats de supervivència i sense disminuir 
el seu valor patrimonial. 
La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions 
sobre les tècniques de trasplantació del arbres i dels arbustos exemplars; garantir el reeiximent i 
la salvaguarda del exemplars que, pel fet de no poder ser mantingut on estan, hagin de ser 
trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar les hipòtesis i les condicions 
en les quals la trasplantació té un alt risc i cal desestimar l'operació. 
S'entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa 
representativa de la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables 
de grandària, de vigor d'edat, d'un valor econòmic molt elevat sobre l'estàndard bàsic de l'espècie 
o diversos factors a la vegada. 
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 
Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien per 
a cada grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida 
i pes és necessari l'ús de maquinària especial per dur a terme l'operació. 
La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de 
prendre. 
Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 
En tots els casos cal la valoració de l'afectació i l'autorització de Parcs i Jardins seguint les 
ordenances municipals. 
 
4.4.2 Condicions de la partida d'obra executada 
 
4.4.2.1 Consideracions prèvies 
Cal avaluar la viabilitat de la trasplantació d'un exemplar, tenint en compte el Quadre següent: 
Factors per valorar la capacitat de trasplantació d'un exemplar 

 • Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria 

 • Tipus i varietat de l'arbre o arbust 

 • Època de trasplantació 

 • Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura 

 • Danys soferts a la part aèria i a les arrels 

 • Condicions agro climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les 
 condicions del nou emplaçament 

 • Termini d'execució de les operacions de trasplantació 
 
4.4.3 Condicions del procés d'execució 
Caldrà una bona protecció dels exemplars propers a les obres pel que es recobrirà el tronc dels 
arbres fins al punt de bifurcació de copa i les palmeres fins al punt d'inserció de les fulles, amb 
una fibra geotèxtil i es mantindrà mentre durin les obres. 
L'excavació de repicat es realitzarà a una distància de 0,60-0,80m del tronc profunda fins a l'àrea 
d'influència de les arrels. Es farà amb retroexcavadora recolzada per mitjans manuals, a fi de 
repicar en les tasques de repicat en arrels de gran diàmetre amb motoserra o destral. Els talls 
seran nets, no es deixaran esquinçaments. 
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S'extraurà del forat mitjançant una grua, assegurant el sistema de sosteniment amb eslingues de 
fibra plàstica. 
Una vegada fora del forat, es polirà el pa de terra i es tractaran les arrels, amb talls nets i 
fungicides. 
Pel transport es necessari disposar d'un camió gòndola fi de portar-lo al lloc definitiu. 
S'assegurarà el bon assentament del pa de terra sobre la plataforma i es lligarà segur. 
Una vegada al lloc definitiu s'aixecarà l'arbre i col·locat al lloc de la plantació s'omplirà el forat de 
plantació amb terres de bona qualitat i de textura sorrenca enriquida amb adob orgànic. També 
es farà una aportació d'adob mineral amb 4 kg de complex 15-15-15 per ut. de plantació. 
Es repararà i curarà qualsevol lesió mecànica produïda en el transport i posa, mitjançant cirurgía 
arbòria o aplicació de pasta cicatritzant fungicida que elimini els riscs d'infecció per patògens. 
Es regarà per assegurar el bon assentament de les terres efectuant varis regs espaiats i no gaire 
abundants. 
Durant els primers dies serà de gran importància portar un control seguit a fi de garantir el bon 
resultat del trasplantament. Es comprovarà l'anclatge dels arbres assegurant la seva estabilitat i 
s’adreçaran si és necessari. 
 
4.4.3.1 Època de trasplantació 

 • Caducifolis de clima fred  
 Hivern. Durant el període de repòs vegetatiu i especialment al final, abans de la brotada 
 primaveral. 
 Desprès de la caiguda de les fulles 

 • Perennifolis de fulla ampla 
 Final d'hivern. Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la 
 brotada primaveral 
 Final d'estiu Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor 

 •  Perennifolis de fulla estreta. (coníferes i resinoses) 
 Final d'hivern. Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 
 Final d'estiu. Preferentment desprès del període de repòs vegetatiu d'estiu i abans de la 
 brotada de tardor 

 • Espècies de climes càlids, palmeres i afins 
 Primavera. Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies 
 subtropicals 
 Començament d'estiu Preferentment palmeres i similars 
 
 Quadre: Època de major idoneïtat tolerància a la trasplantació 
 
Les plantes llenyoses dins del repòs del període vegetatiu restringeixen el seu creixement i el 
seu creixement a les arrels donant-se el màxim d'activitat risogènica 
Sempre una programació correcta de la trasplantació repercuteix molt favorablement, sobre tot 
en aquells exemplars que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de fer a 
l'estiu, excepte les dels climes càlids, s'han d'endarrerir almenys fins desprès del creixement fort 
de brots i fulles, que té lloc al començament d'aquesta estació de l'any 
 
 
 
4.4.3.2 Seguretat i salut en el treball 
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb l'apartat Seguretat 
i higiene 
 
4.4.3.3 Protecció del serveis 
Abans del començament dels treballs , s'ha d'haver establert contacte amb totes les institucions 
i empreses responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, d'aigües i sistemes de 
drenatge o d'altres que es puguin preveure aixi com, esbrinar els cursos d'aigua ( rius, rierols, 
reberes i fonts , deus o brolladors) existents. Se n'han de descriure les característiques i la 
localització en un plànol, i si fora necessari, s'han de marcar al terreny. 
Si els serveis d'infraestructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària hagi de 
treballar a prop, aquests han d'estar, precintats, protegits, o desviats. 
Els treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les empreses afectades. 
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S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S'ha d'obtenir l'aprovació de les 
institucions i autoritats competents. 
Qualsevol treball temporal que afecti algun d'aquest serveis s'han d'acabar correctament 
 
4.4.3.4 Conceptes bàsics d'una trasplantació executada correctament 
Extracció a partir del pa de terra  
Realització de talls correctes 
Regularització de l'equilibri hídric i protecció de l'escorça 
 
4.4.3.5 Sistemes de trasplantació 

 • Convencional en diverses fases 

 • Convencional en una fase 

 • Amb trasplantació en diverses fases 

 • Amb trasplantació en una fase 
 
4.4.3.6 Operacions de trasplantació 
Les operacions de trasplantació s'han d'executar seguint els apartats corresponents de la 
NTJ08E. 
 Trasplantació de grans exemplars d'acord amb el sistema emprat 
   Pre - trasplantació 
  Treballs previs de planificació 
  Protecció d'exemplars en treballs de construcció 
  Tractaments fitosanitaris i sanejament 
  Equilibri hídric 
   Extracció i transport 
  Dimensionalment del pa de terra 
  Repicaments previs 
  Formació del pa de terra definitiu 
  Extracció 
  Transport 
  Dipòsit temporal 
   Plantació 
  Obertura del clot de plantació 
  Drenatge i airejament 
  Plantació 
  Aspratges i ancoratges 
  Encoixinament 
  Protecció de l'exemplar trasplantat 
   Post – trasplantació 
  Manteniment de les condicions del sòl 
  Reg 
  Aportació d'adobs 
  Sanejament 
  Control i seguiment 
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4.4.4 Unitat i criteri d'amidament 
Unitat 
 
4.4.5 Normativa de compliment obligatori 
NTJ08E: 1994 Trasplantació de grans exemplars 
Asociación Española de Parques i Jardines Públicos. 
Método de valoración del arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990 
i les seves correccions. Ajuntament de Barcelona. Ordenança de zones naturals i espais verdes. 
Aprovada el 25 d'abril de 1997. 
 
 
 
 
 

La Jonquera,  setembre de 2021 

Lluís Rodeja i Roca, arquitecte 
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B011 NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó
o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar
que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar,
o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de la EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per l'amasat ni pel
curat.

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han
de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie
de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article
28 de la EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per
a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en
pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1):
<= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar
l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali 
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
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- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es
compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport.
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Pàgina: 4

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre: 
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació
comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids
que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
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- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de la
EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori
de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar
de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de
les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica):
<= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes
de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a
la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són
del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les
mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B037 TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
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S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a
d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que
s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o
dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents
fusos:
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     50     ¦       100      --       --        ¦
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1:  > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30
- Vorals de T3 i T4:  > 25
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103):  < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103):  < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103):  < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6

TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o
parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics,
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subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions
tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha
d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       --       --       ¦
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2:  < 30
- T3, T4 i vorals:  < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2:  > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1:  > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35
- Vorals de T3 i T4:  > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103):  < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111):  < 2%
- Contingut de materials petris:  >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que 
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5%
- A la resta:  < 1%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
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Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de ¿Los Angeles¿ (UNE-EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum
executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció
de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material:
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material
corresponent.

B051 CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i
un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats,
de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou
llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència
i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del
pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma
UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus
poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
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¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del
clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.

CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de
ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons
el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE
80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes
al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE
CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció: 
- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com
a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
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- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs de identificació i, si es el cas,
d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació
precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment
a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges
indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en
els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de
la composició, l'altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l'altre per ser
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conservada preventivament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i
la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el
seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'acopi existent a obra.
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.

B053 CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per
òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors
d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5

CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa
per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència:  <= 20
- Mètode alternatiu:  <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat
sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la
norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge.
Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no
experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per
a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones
y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i
altres productes de construcció: 
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de
característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de
qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions
exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques,
s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per
assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que
exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de
recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys
100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les
especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix
en estat grumollós o aglomerat.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de
juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P
plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
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El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3
de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum
de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir
la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment
(= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), =
0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
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- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al
ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS ¿IN SITU¿
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES ¿IN SITU¿
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
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mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula
de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de
450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior
al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES ¿IN SITU¿
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
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- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com
a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori.
Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió,
segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que
s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i
no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora
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dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric
(UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una
de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
la EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
la EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
la EHE-08:  N >= 2
- Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= ¿ <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:

Pàgina: 21

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat,
en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del
interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència
de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a
28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins
dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs
característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma
UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana
del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar
la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
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expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de
les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un
coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula
de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de
juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P
plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3
de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum
de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
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UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir
la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment
(= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), =
0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al
ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca:  Nul
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- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS ¿IN SITU¿
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES ¿IN SITU¿
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula
de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de
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450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior
al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES ¿IN SITU¿
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com
a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori.
Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió,
segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que
s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i
no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora
dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
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- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric
(UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una
de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
la EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
la EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
la EHE-08:  N >= 2
- Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= ¿ <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat,
en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.
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On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del
interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència
de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a
28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins
dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs
característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma
UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana
del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar
la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de
les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un
coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula
de treball, es rebutjarà el camió controlat.
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B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren
a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el
volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi
concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de la EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no
estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i
1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima
del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui
el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió
o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del
interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B071 MORTERS AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
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- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics,
que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer
una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a
forns, llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat
una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en
exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i
càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a
ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden
presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
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- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina
i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de
ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7

MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice
i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars,
envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del
granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i
sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de
la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions
que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
-  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions
inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció: 
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer
la mescla 
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les
propietats especificades (concepte de prestació): 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les
proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): 
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
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- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4,
i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la
UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions
de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B0A1 FILFERROS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames,
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de
les taules I i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
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FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE
36-732.
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les
dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A3 CLAUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033,
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2
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Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0A6 TACS I VISOS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció
del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la
peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm

TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la
perforadora.
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h

VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a
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la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les
corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN
10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat
7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat: 
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
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+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres:  >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20 
25  32 i 40 mm
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080
per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per
a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
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- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament:  >= 8%
- Relació f/fy:  >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre
sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la
barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació
entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables
segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples
o de un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura
més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal):  25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi
alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de
hormigón armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una
altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la
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EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim,
ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2
EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de la EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN
10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81
de la EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t: 
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas
anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de
cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de
cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada,
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre
lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
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La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de
control de producció per a ser acceptada: 
%Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
%Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
%Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la
seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir
la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que
l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de
la UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de
doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte
són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de
la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la
DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un
control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de la
UNE 36832.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma
UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de
la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de
producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2).
En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat
compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria
el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art.
32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix
lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot
sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura
de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa.
Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les
corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN
10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat
7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat: 
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- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080
per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per
a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament:  >= 8%
- Relació f/fy:  >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre
sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la
barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació
entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables
segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples
o de un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura
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més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal):  25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi
alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de
hormigón armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una
altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la
EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim,
ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2
EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
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- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de la EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN
10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81
de la EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t: 
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas
anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de
cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de
cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada,
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre
lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de
control de producció per a ser acceptada: 
%Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
%Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
%Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la
seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir
la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
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remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que
l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de
la UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de
doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte
són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de
la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la
DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un
control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de la
UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma
UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de
la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de
producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2).
En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat
compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria
el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art.
32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix
lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot
sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura
de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa.
Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
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B0D2_01 TAULÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix:
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D3_01 LLATA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix:
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D6_01 PUNTAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic

Pàgina: 49

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa:  ± 5 mm/m

PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a
poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de
formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les
metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i
pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés
de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva
posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència:  380 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció
dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
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cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports,
etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva
capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels
mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o
desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària:  >= 10 mm
Gruix:  >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres
productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures
o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva
planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m

BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
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Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

B0F1 MAONS CERÀMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent  mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la
compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per
la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en
l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
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assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets
(UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha
d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE
1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de
105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de
provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps
mínim de 24 h.

PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors
< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant
ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3

PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant
ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres
anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
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- Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte
amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les
seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
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reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió
s'obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot
resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de
determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma
UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material
rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de
complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació
s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats
obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

B96A VORADES DE PLANXA D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de
l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller,
així com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm
- A partir de 25001 mm:  ± 10 mm

PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
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Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5 %

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte
2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la
corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm

RAJOLES:
Llargària:  <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3
mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors
a 300 mm):

Pàgina: 57

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  1,5 mm
- Concavitat màxima:  1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  2 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  2,5 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  4 mm
- Concavitat màxima:  2,5 mm

LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors
a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):  5 mm
- Classe 2 (marcat K):  3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  1,5 mm
- Concavitat màxima:  1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  2 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

Pàgina: 58

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les
rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori

B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza
a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua
i eventualment additius.
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un
contingut elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4 a 5 cm
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes
primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una
discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat
gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden
utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix
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entre 50 i 90 mm.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els
valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la
UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20%
en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la
UNE-EN 13108-1
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:
- Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220
- Mescles drenants:  35/50 i 250/330
- Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total
de la mescla, d' asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mescles
discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en
mescles drenants.
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que
la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat
han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa
de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de
0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més
la sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 13043.
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2
mm i 0,063 mm.
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen
per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de
granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de
tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2.
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de
seleccionar dels següents:
- Mescles discontinues:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
- Mescles tipus SMA:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4
mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
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- Mescles drenants:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4
mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
16 mm, 20 mm
- El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1
mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.
La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de
granulometria, els límits globals de la qual s'especifiquen el les taules 1 i 2 de la
UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4
mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2
de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN
13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA
i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN
13108-1.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions
dels granulats fins
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN
13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de la UNE-EN 13108-5 en mescles
tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de escorriment del lligant - material
máxim escorregut, segons l'especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-5 en mescles
tipus SMA.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la
tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la
tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en
mescles discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i en la
taula 8 de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del
material, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1.
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat
per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del
material en alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat
per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del
material en alguna de les categories especificades en la taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en
mescles discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la
taula 11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit
superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de
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grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa
- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN
13108-1
- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 13 de la
UNE-EN 13108-1
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el
fabricant han de complir l'especificat en l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en
funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per
el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material
en alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor
declarat per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades en la taula 21 de la UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant:  >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN
13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxims
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades
en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les
categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.

MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant
granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa
(D), semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m
(valor de la deformació per a 1 milió de cicles)

MESCLES DISCONTINUES BBTM:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe
lligant
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: A, B, C o D
- lligant: Desingació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
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cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del
material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2.
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la
taula 8 de la UNE-EN 13108-2.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures
de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima
s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a
l'entrega:
- Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas,
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant.

MESCLES DISCONTINUAS SMA:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe
lligant
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: Cap o NR
- lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-5.
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat per el
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-5.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de
la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica
en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC 
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC 
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas,
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant.

MESCLES DRENANTS:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:
- PA: Mescla bituminosa drenant
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per
el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons
l'especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser
com a màxim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula
9 de la UNE-EN 13108-7
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de
ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la
taula 10 de la UNE-EN 13108-7
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per
el fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del material en alguna de les
categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 13108-7.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures
de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima
s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a
l'entrega:
- Grau 35/50:  150 a 180ºC
- Grau 50/70:  140 a 175ºC
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- Grau 70/100:  140 a 170ºC
- Grau 160/220:  130 a 160ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas,
aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant.

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del
PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura,
intermèdia, regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa
intermèdia o base
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del
PG 3:
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
- Mescles drenants: PA 11, PA 16
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula
de treball.
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els
definits en la taula 542.1 del PG 3.
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG
3/75.
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes
base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin
de mescles que tinguin deformacions plàstiques.
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la
proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es
garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant
bituminós dels especificats en l'article 212 del PG 3.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16
mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus
de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos
fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat
total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb
una aproximació del 0,1%.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm,
8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de
granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos
fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. En
el cas de les mescles tipus SMA els valors han d'estar inclosos dins dels tamisos fixats
en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una
aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una
aproximació del 0,1%.
+------------------------------------------------------------------------------+

BB12 BARANES D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de
protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la
documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets
especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de
manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui <
L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt,
d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar
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l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al
projecte.
Toleràncies:
- Llargària del perfil:  ± 1 mm
- Secció del perfil:  ± 2,5%
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°

BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats
en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa
de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Tipus d'acer:  S275JR
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les
condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles
del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el
control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment
galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions
exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE
85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
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següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic) 
- Assaig d'adherència del 
- Comprovació geomètrica

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO
APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec. 
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT
amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin
d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.

BD7J TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles,
esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la
UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible
les dades següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365
Material constitutiu:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
- Densitat:  1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en
l'apartat 5.2.3 de la UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a la UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦
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¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas,
usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y
desagües. Características y métodos de ensayo.

BDD1 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un
procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense
armadura, per a la formació de pou de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la
tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la
legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles
amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han
d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de
ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten
petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el
funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.
Ha de tenir un color uniforme.
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la
amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament,
graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i
25 cm de la superfície.
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917
Quantia mínima d'armadures (peces armades): 
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat
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- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici
d'apertura
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb
un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de
200 mm)
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm
Gruix mínim de paret de les lloses:
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm
Irregularitats de la superfície del formigó:
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar
Toleràncies:
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm
- Gruix de paret:  ± 5%
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Planor dels extrems:
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i
mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm
- Rugositats:  <= 1 mm

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall
recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu
vertical.

PEÇA DE BASE:
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha
de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha
de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària
<= 50 cm.
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5%
Alçària dels llits hidràulics:
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el
pou 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a
mínim:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de la norma UNE-EN 1917
- Data de fabricació (any, mes, dia)
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- Identificació del material constituent de l'element
- HM per a tubs de formigó en massa
- HA per a tubs de formigó armat
- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer
- Identificació d'una tercera entitat certificadora
- Diàmetre nominal en mm
- Alçària útil
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada)
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón
armado y hormigón con fibras de acero.
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de
hormigón con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN
1917.

BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del
trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les
classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per
tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han
de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
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La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació
amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o
reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F
900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les
reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar
a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir
un diàmetre mínim de 600 mm.
- Complements per a pou de registre:
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el
pou de registre
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i
tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les
condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la
pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament,
ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les
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arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides
amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN
1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de
sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones
de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la
cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a
facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats,
exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura:  >= 23%
Característiques del galvanitzat:
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5%
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 2 mm
- Guerxament:  ± 1 mm
- Diàmetre del rodó:  - 5%

GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les
càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura:  >= 17%
Contingut de perlita:  <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 2 mm
- Guerxament:  ± 1 mm
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FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt
flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin
afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves
característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y
suministro de piezas moldeadas.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:
- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
(UNE-EN ISO 1461)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat
de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada
i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de
seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

BDK2 PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per a registre de
canalitzacions de servei.
S'han considerat els elements següents:
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia

CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment.
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia
subministradora.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar
la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al
pes i manipulació del pericó.
Han de incorporar dos suports per a la fixació de politges per l'estesa de cables,
situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures
d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes
en el interior del pericó.
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació
amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o
reixa i la seva apertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides
amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
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PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de
fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per
angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el
bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa
direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de
parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51,
150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de
superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de
l'empalmament.
- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.

PERICONS TIPUS HF:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del
trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les
classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per
tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han
de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
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produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació
amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o
reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F
900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les
reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar
a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir
un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i
tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les
condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la
pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament,
ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides
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amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN
1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de
sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones
de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la
cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat
de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada
i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de
seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i
baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.

PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BFB1 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a
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pressió a temperatures fins a 40°C.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles,
esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació
entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no
provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no
n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà
la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva
aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

Pàgina: 78

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
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¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la
deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de
la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro
de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes,
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap
de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé
els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar
els 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui
rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la
partida.

BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé
els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui
rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I
ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la
partida.

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional  (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs
(UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte 
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a
un país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha
de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del
producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig
concret.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o
les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1
i UNE EN 50086-2-4.

BG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé
els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos
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para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui
rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la
partida.

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240
mm2 de secció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions
dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als
indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà
segons criteri de la DF.

BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de
llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que
l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària:  ± 3 mm
- Diàmetre:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions
dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
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- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als
indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà
segons criteri de la DF.

BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o
safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub,
d'un metre de canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
BGW3_01 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TEN…

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV
0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor
de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de
coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de
seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ …

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a
terra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a
terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la
seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica
de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJS1_01 BOCA DE REG

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues
de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau
d'apertura.
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Tapa
- Cos amb connexió per rosca
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per
volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió nominal:  10 bar
Pressió de prova:  >= 15 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJSA_02 PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de
radi efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que
van equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per
configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés
de fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop
fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les
electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que
l'accionament del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de
l'eix de la vàlvula es produeix per l'acció d'un solenoide.

ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la
carcassa, mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de
treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades
han de ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes
vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la
part superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos
emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades
han de ser opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes
vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la
part superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos
emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents
superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti
identificar-lo al catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible:  5 bar

ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE
19-009.
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm
Ha d'estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre

GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
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- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes

PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:
Pot disposar de pantalla.
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a
passar de la tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les
electrovàlvules (24 V cc).
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Número de programes:  Doble programa A/B
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies

PROGRAMADORS AUTÒNOMS:
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos.
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any.
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio.
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies

ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d' accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
- Potència expressada en W

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa,
s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la
resta de la capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BM21 HIDRANTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Hidrants.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Per a soterrar en pericó

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la
norma UNE 23400.
Pressió de treball:  <= 30 bar
Material de construcció: Fosa
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable
Material de la vàlvula: Bronze
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres
Característiques mecàniques del material dels racords:
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2
- Allargament:  >= 8%
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament

HIDRANT DE COLUMNA SECA:
Ha d'estar format per:
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les
boques de connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena.
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas
d'impacte s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de
la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula.
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en
posició de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar
que es puguin gelar.
Els tres elements han d'estar embridats entre ells.

HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:
Ha d'estar format per:
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la
xarxa.
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem
tapat, amb les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una
cadena.

HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:
Ha d'estar format per:
- Un pericó de registre
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva
connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una
cadena.
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm.
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos
de verificación.

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.

BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA I…

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un
element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

BQ11 BANCS DE FUSTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de
llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols
passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de
preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues
d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 20 mm
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es
deformin i en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions
indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

BQ22 PAPERERES MURALS I DE PEU

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres de peu:
- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub
- Papereres de fosa
- Papereres de fosa d'alumini
- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat
- Papereres de polietilè
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat
- Papereres murals:
- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat

PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat.
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Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i
una de vertical per subjectar-la al suport.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE FOSA:
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb
pintura de color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE POLIETILÈ:
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o
groc.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de
color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es
deformin i en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions
indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra

TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i
amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris:  <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  6 <= pH <= 7,5

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica:  > 4%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  5 <= pH <= 6,5

TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria:  4 - 16 mm
Calç:  < 10%
Densitat aparent seca:  680 kg/m3

ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç:  < 10%
pH:  6
Densitat aparent seca:  230 kg/m3

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal
triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima:  25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada:  40%
- Palla de cereal:  50%
- Paper reciclat:  60%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net

OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i
com s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és
el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard
de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les
condicions exigides al plec de condicions tècniques.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre
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5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó
armat, elaborades a l'obra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la
secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels
productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la
barra.
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
+--------------------------------------------
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres
corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres
<= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats,
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s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:  
- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els
elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la
instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent,
s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes
temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona
del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de la EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
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(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar,
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com
qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F21D DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

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

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb
mitjans manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de
manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

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

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i
que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió
simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa
o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin
l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a
aquesta funció.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa,
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs
posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i
la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors,
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé
les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl
i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi
acceptat com a útils.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap
tipus de problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb
una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o
camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció
de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els
forats exclusivament per rotació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
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realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el
seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
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S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar
en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa
de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir
els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de
serveis.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
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complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES

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

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes
existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

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

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària
amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la
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rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació
d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).

RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona
alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de
materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de
corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat
resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte,
ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades
sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys
a la tuberia instal·lada.

GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb
materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha
de crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs
en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució
i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície
màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM
D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals
com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts
d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la
distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la
base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa ¿extracció-compactació¿, la inspecció visual
té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials
com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al
replè.

Pàgina: 107

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la
seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció
o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o
eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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F32D ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ

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

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o
greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments
fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense
xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi
els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar
els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
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empentes 
horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa 
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres
dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures
baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del
formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no
s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de
tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de
les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada
durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de
la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT:
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Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.

FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de
ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i
les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que
recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com
la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi
la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions
els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació
així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte
dels sotaponts i puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures
provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que
no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
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Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
acondicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar
el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

F921 SUBBASES DE TOT-U

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

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de
condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
DT.
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de
l'equip de compactació.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la
taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica,
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en la resta de casos
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF
autoritzi el contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i
humidificar, si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en
tongades de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari
per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de
l'anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres
de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual,
s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat
prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats
pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris
següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot
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d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un
camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de
les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat
in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la
placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de
regularitat internacional (IRI) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de
densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de
prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del
material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a
les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es
podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor
especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà
per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i
de regularitat superficial. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i
de regularitat superficial.

F936_01 BASE DE FORMIGÓ

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

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i
estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

Pàgina: 114

Plec de Condicions Tècniques
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los
coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó
fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

F96 VORADES

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

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt
de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el
llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
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- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria
indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera,
en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i
les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les
especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les
peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F9F PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

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

Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament
definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del
suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces:  <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 12 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la
subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant
i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de
base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal
de millorar l'adherència.
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en
tota la superfície.
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes
posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9GZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

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

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de junt amb serra de disc:
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
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- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha
de tenir vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment
Toleràncies d'execució:
- Amplària:  ± 10%
- Alçària:  ± 10%
- Replanteig:  ± 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de
l'abocament, segons la temperatura exterior).
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i
de l'entrada de pols.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

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

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un
lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes
per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt
superior a la d'ambient.
Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les
combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes
proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols
mineral i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat
fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats
drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix.
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt
elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb
la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren
per a us en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la
DO
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
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S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de
ser igual o superior a la densitat de referència.
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat
543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat
543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en
l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del
PG-3.
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en
l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del
PG-3.
En capes de rodadura:
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1)
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1)
mesurada abans de la posada en servei de la capa:
- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm
- Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès
d'entrar en servei la capa)
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès
d'entrar en servei la capa):
- Mescles tipus BBTM B i PA:   60%
- Mescles tipus BBTM A:  65%
Toleràncies d'execució:
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de
ser inferior a 98% de la densitat de referència
- Percentatge de forats:
- Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%
- Mescla tipus PA: ± 2%
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus
de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que
s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar
la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o
no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel
Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas,
entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la
densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres
mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan
la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens,
desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests
límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en
obra en cas de pluja.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan
la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de
gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en
funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas
de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
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tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de
complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta
capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir
l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de
complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha
d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en
l'article 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar
les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons
les instruccions del Director d'Obra.
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de
conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa
i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges
s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o
amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la
seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o
amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la
seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la
següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser
compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa
i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte,
amb les toleràncies indicades.
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals.
Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui
possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener
del paviment.
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de
regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació
s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no
s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en
la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de
treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la
mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats
per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de
distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a
la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies
indicades.
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció
dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense
sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla
no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en
condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció
dels resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha
de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la
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mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la
mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser
compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en
mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de
la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual
tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el
procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta
a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans
especificada. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha
d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer
lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació,
la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una
superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg
d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A
continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha
de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer
lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació,
la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una
superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la
següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar
més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la
temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la
mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del
transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord
amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes
y discontinuas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Abans d'iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execució d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats per el contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i
la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors,
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per
cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels
valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el
valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt
anterior
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència
per a compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent,
obtinguts de les provetes anteriors.
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de
forats de referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de
contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors.
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels compactadors
- La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total dels compactadors
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació
segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO.
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6,
considerant les condicions d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la
capa
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la densitat aparent i el
percentatge de forats dels testimonis extrets
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com
a relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per
diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de
forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les
condicions d'assaig que figuren en l'annex B de la UNE-EN 13108-20.
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- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada
hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de
la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra
En capes de rodadura, cal comprovar a més:
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en
servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en
servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses
de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada
o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents:
Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no
més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que
baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és
inferior, s'ha de procedir de la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha
d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat
i s'ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència,
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa
corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM A:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2
mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de
referència.
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la
manera següent:
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i
s'ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència,
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa
corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar
resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals.
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir
de la manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de
reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent
al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada
i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de
la densitat de referència.
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la
manera següent:
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de
referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de
referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles drenants PA:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels
valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar
resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s'ha de procedir
de la manera següent:
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- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de
reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent
al lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No
més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que
baixin del prescrit en més d'un 10%.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de
procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si
no hi haguessin problemes de gàlib;
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin
problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
- Per capes intermèdies:
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si
no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin
problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.
- Per capes de rodadura:
- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el
Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib
o sobrecàrregues en estructures
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No
més de 2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors
al 95% del gruix especificat.
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de
procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu
compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els
límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del
tram controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre
una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del
Contractista;
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del
tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de
regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització
dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en
l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i
compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà
incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del
PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula
542.20a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3
Taula 542.20b
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els
límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una
nova capa a càrrec del Contractista.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i
compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà
incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11
del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula
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543.18a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3
Taula 543.18b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de
resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot
presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec
del Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de
resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot
presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec
del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a
l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor
previst. No més d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior
a aquest valor en més de 5 unitats.
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova
capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a
l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec
del Contractista.
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta
superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%

F9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de la EHE i la UNE 36831.
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a
l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre
ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació
de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça,
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma
EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara
que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article
69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.
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BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm,
>= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.2 de la EHE).

MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en
l'article 69.5.2.4 de la EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.4 de la EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar
vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de
la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
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empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació
dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

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

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de
la mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonament com disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08

SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de
formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el
mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes
laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
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- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor:  ± 10 mm/m

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni
d'altres substàncies perjudicials.

SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de
ciment.
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó:  - 5%
- Nivell de la solera:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08

SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc
de maceta a sobre del formigó fresc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE

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

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la
col·locació dels elements complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior
de la paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
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- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter

PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on
s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de
dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la
conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou:  ± 50 mm
- Aplomat total:  ± 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la
tapa.

PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes.
No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm

BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha
de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
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- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d'estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb
morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament:  >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm
- Deformació remanent:  = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm
- Deformació remanent:  = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.

PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els
han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN
1917), sempre que es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons
col·locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FDG5 CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ

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

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó

CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara
disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions
d'execució de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb
material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de
formigó.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

FDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla
senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació,
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el
nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
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- Pericó de formigó fet ¿in situ¿ sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de
sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit
de grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet ¿in situ¿, amb parets arrebossades i lliscades
interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet ¿in situ¿:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs,
etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet ¿in situ¿
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas
de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET ¿IN SITU¿:
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i
es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu
robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET ¿IN SITU¿
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
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.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
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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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET ¿IN SITU¿:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >=
5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin
l'adormiment.

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET ¿IN SITU¿
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les
condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha
de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
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- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FFB1_01 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT

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

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i
la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una
temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de
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la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per
mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que
pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin
l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports,
canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments
axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu.
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de
formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
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Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic després de rentar-la.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas
contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és
lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes
(terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o
deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions
tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles
per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió
de les peces especials per col·locar.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
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- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

FG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

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

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o
endollades i muntat superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams
i accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer
amb màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat
per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les
restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que
li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a
terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions
a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini
la DF.

FG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

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

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra

CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o
amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode
sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors
o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer
dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
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El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant
brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en
mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de
la bobina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment
(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de
posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà
a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a
obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

FGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

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

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització
periòdica de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors
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dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt
de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de
tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser,
com a mínim, igual a la seva longitud.

PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de
3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat
del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades
al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment
(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de
posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà
a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a
obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

FJS1 BOQUES DE REG

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

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues
de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau
d'obertura.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
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- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al
paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig,
aspersió i difusió.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a
la pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la
indicada per la DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts
d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
FJSA PROGRAMADORS

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

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors
i els seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors,
etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament

CONDICIONS GENERALS:
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui
la DF, amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de
l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible pel manteniment i programació. La porta de
protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels
elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors
han d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els
mecanismes de pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les
instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de
garantir que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
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Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. REBT 2002
* NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los
espacios verdes. Recomendaciones de proyecto de infraestructuras de riego.
* NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Infraestructuras
básicas de espacios verdes. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos aéreos por
aspersión y por difusión.

FM2 INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI

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

Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Aplomat:  <= 5 mm

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes
asfàltiques, etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de
la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar
dins de l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció
de l'aigua evacuada.

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de
quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en
el plec de condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

FQ1 BANCS

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

Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar
protegits de la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes
visibles.
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus:  4

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C,
sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FQ22 PAPERERES MURALS I DE PEU

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

Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
- Papereres collades al parament.
- Papereres collades al terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
Papereres collades al terra:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports

CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes
visibles.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Verticalitat:  ± 10 mm

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de
suport, fixades a la paret.
Platines de fixació:  25 x 4 mm

PAPERERES COLLADES AL TERRA:
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades
al terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C,
sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C
i 40°C.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FR3P APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

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

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni
llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per
a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense
produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents
suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de
la seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

La Jonquera
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS

01-1 0BC006 UT Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol
zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 3 3,000

Total Ut d'Amidament : 3,000

ROCABERTÍ Pàgina: 2
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS

02-1 F2191306 M Demolició de vorada i rigola col·locades sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 102,136 102,136
1 112,749 112,749

Plaça 5 carrers 1 95,145 95,145

Total M d'Amidament : 310,030

02-2 F2194JB5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 82,782 82,782
1 89,299 89,299

Plaça 5 carrer 1 23,233 23,233

Total M2 d'Amidament : 195,314

02-3 F2194AB5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 82,782 82,782
1 89,299 89,299

Plaça 5 carrer 1 40,572 40,572
Carrer peatonal 1 7,091 7,091

1 16,258 16,258

Total M2 d'Amidament : 236,002

02-4 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 664,650 664,650
1 281,880 281,880

Total M2 d'Amidament : 946,530

02-5 F2194AK5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Carmanxel 1 304,631 304,631

Total M2 d'Amidament : 304,631

02-6 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 106,612 106,612
C/Carmanxel 1 35,612 35,612

Total M d'Amidament : 142,224

ROCABERTÍ Pàgina: 3
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02-7 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 4 4,000
C/Carmanxel 1 1,000

Total M d'Amidament : 5,000

02-8 F2R64270 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 20 km

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorada 1,1 310,030 0,200 0,400 27,283
Paviment de panot 1,1 195,314 0,120 25,781
Base de formigó 1,1 236,002 0,150 38,940
Asfalt 1,1 946,530 0,100 104,118
Paviment formigó 1,1 304,631 0,150 50,264
Claveguera 1,1 142,224 0,400 0,400 25,031
Pous 6,6 1,200 7,920

Total M3 d'Amidament : 279,337

02-9 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorada 1,1 310,030 0,200 0,400 27,283
Paviment de panot 1,1 195,314 0,120 25,781
Base de formigó 1,1 236,002 0,150 38,940
Asfalt 1,1 946,530 0,100 104,118
Paviment formigó 1,1 304,631 0,150 50,264
Clavagueram 1,1 142,224 0,400 0,400 25,031
Pous 6,6 1,200 7,920

Total M3 d'Amidament : 279,337

02-10 K2148271 M3 Enderroc de mur de tàpia, de pedra i totxo massís de 30 cm de gruix , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Vidre 1 4,987 0,300 0,600 0,898
1 0,300 0,300

Total M3 d'Amidament : 1,198

ROCABERTÍ Pàgina: 4
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí i
Carmanxel 1 1.682,477 0,300 504,743

Total M3 d'Amidament : 504,743

03-2 F221D8A4 M3 Excavació per a caixa de paviment en roca tova, realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,000

Total M3 d'Amidament : 10,000

03-3 F221D8A6 M3 Excavació per a caixa de paviment en roca dura, realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,000

Total M3 d'Amidament : 10,000

03-4 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí i
Carmanxel 1 1.682,477 1.682,477

Total M2 d'Amidament : 1.682,477

03-5 F921101F M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí i
Carmanxel 1 1.682,477 0,200 336,495

Total M3 d'Amidament : 336,495

03-6 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí i
Carmanxel 1 1.682,477 1.682,477

Total M2 d'Amidament : 1.682,477

03-7 F2225123 M3 Excavació per fonaments, de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

tanca perimetral 1 17,595 0,500 0,500 4,399
grades 1 9,700 2,400 0,400 9,312

Total M3 d'Amidament : 13,711

ROCABERTÍ Pàgina: 5
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUAL

04-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 315
C/Rocabertí 0,5 8,452 0,500 1,000 2,113

0,5 11,143 0,500 1,000 2,786
0,5 6,898 0,500 1,000 1,725
0,5 23,168 0,500 1,000 5,792
0,5 20,706 0,500 1,000 5,177
0,5 46,287 0,500 1,000 11,572
0,5 12,982 0,500 1,000 3,246
0,5 13,415 0,500 1,000 3,354

Plaça 5 carrers 0,5 15,629 0,500 1,000 3,907
0,5 6,392 0,500 1,000 1,598
0,5 16,273 0,500 1,000 4,068

C/Carmanxel 0,5 47,387 0,500 1,000 11,847
Escomeses
C/Rocabertí 0,5 6,269 0,450 0,600 0,846

0,5 4,611 0,450 0,600 0,622
0,5 3,553 0,450 0,600 0,480
0,5 3,181 0,450 0,600 0,429
0,5 4,778 0,450 0,600 0,645
0,5 2,885 0,450 0,600 0,389
0,5 2,970 0,450 0,600 0,401
0,5 4,282 0,450 0,600 0,578
0,5 3,381 0,450 0,600 0,456
0,5 4,286 0,450 0,600 0,579
0,5 3,000 0,450 0,600 0,405
0,5 4,282 0,450 0,600 0,578
0,5 2,910 0,450 0,600 0,393
0,5 4,286 0,450 0,600 0,579
0,5 2,765 0,450 0,600 0,373
0,5 4,282 0,450 0,600 0,578
0,5 2,708 0,450 0,600 0,366
0,5 1,429 0,450 0,600 0,193
0,5 1,369 0,450 0,600 0,185
0,5 1,422 0,450 0,600 0,192
0,5 0,855 0,450 0,600 0,115

Plaça 5 carrers 0,5 2,710 0,450 0,600 0,366

Total M3 d'Amidament : 66,933

04-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 315
C/Rocabertí 0,25 8,452 0,500 1,000 1,057

0,25 11,143 0,500 1,000 1,393
0,25 6,898 0,500 1,000 0,862
0,25 23,168 0,500 1,000 2,896
0,25 20,706 0,500 1,000 2,588
0,25 46,287 0,500 1,000 5,786
0,25 12,982 0,500 1,000 1,623
0,25 13,415 0,500 1,000 1,677

Plaça 5 carrers 0,25 15,629 0,500 1,000 1,954
0,25 6,392 0,500 1,000 0,799
0,25 16,273 0,500 1,000 2,034

C/Carmanxel 0,25 47,387 0,500 1,000 5,923
Escomeses
C/Rocabertí 0,25 6,269 0,450 0,600 0,423

0,25 4,611 0,450 0,600 0,311
0,25 3,553 0,450 0,600 0,240
0,25 3,181 0,450 0,600 0,215
0,25 4,778 0,450 0,600 0,323

Suma i segueix m3 Part. -2 ....: 30,104
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Suma anterior m3 Part. -2 ....: 30,104
0,25 2,885 0,450 0,600 0,195
0,25 2,970 0,450 0,600 0,200
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 3,381 0,450 0,600 0,228
0,25 4,286 0,450 0,600 0,289
0,25 3,000 0,450 0,600 0,203
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 2,910 0,450 0,600 0,196
0,25 4,286 0,450 0,600 0,289
0,25 2,765 0,450 0,600 0,187
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 2,708 0,450 0,600 0,183
0,25 1,429 0,450 0,600 0,096
0,25 1,369 0,450 0,600 0,092
0,25 1,422 0,450 0,600 0,096
0,25 0,855 0,450 0,600 0,058

Plaça 5 carrers 0,25 2,710 0,450 0,600 0,183

Total M3 d'Amidament : 33,466

04-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 315
C/Rocabertí 0,25 8,452 0,500 1,000 1,057

0,25 11,143 0,500 1,000 1,393
0,25 6,898 0,500 1,000 0,862
0,25 23,168 0,500 1,000 2,896
0,25 20,706 0,500 1,000 2,588
0,25 46,287 0,500 1,000 5,786
0,25 12,982 0,500 1,000 1,623
0,25 13,415 0,500 1,000 1,677

Plaça 5 carrers 0,25 15,629 0,500 1,000 1,954
0,25 6,392 0,500 1,000 0,799
0,25 16,273 0,500 1,000 2,034

C/Carmanxel 0,25 47,387 0,500 1,000 5,923
Escomeses
C/Rocabertí 0,25 6,269 0,450 0,600 0,423

0,25 4,611 0,450 0,600 0,311
0,25 3,553 0,450 0,600 0,240
0,25 3,181 0,450 0,600 0,215
0,25 4,778 0,450 0,600 0,323
0,25 2,885 0,450 0,600 0,195
0,25 2,970 0,450 0,600 0,200
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 3,381 0,450 0,600 0,228
0,25 4,286 0,450 0,600 0,289
0,25 3,000 0,450 0,600 0,203
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 2,910 0,450 0,600 0,196
0,25 4,286 0,450 0,600 0,289
0,25 2,765 0,450 0,600 0,187
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 2,708 0,450 0,600 0,183
0,25 1,429 0,450 0,600 0,096
0,25 1,369 0,450 0,600 0,092
0,25 1,422 0,450 0,600 0,096
0,25 0,855 0,450 0,600 0,058

Plaça 5 carrers 0,25 2,710 0,450 0,600 0,183

Total M3 d'Amidament : 33,466

04-4 F222H420 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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C/Rocabertí 3 1,650 1,500 1,500 11,138
Plaça 5 carrers 3 1,650 1,500 1,500 11,138
C/Carmanxel 1 1,650 1,500 1,500 3,713

Total M3 d'Amidament : 25,989

04-5 FD7JJ146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja amb grau de
dificultat mitja, inclòs accessoris del
Sistema, com colzes, "t", reduccions, i col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 1,000 1,000
1 11,143 11,143
1 6,898 6,898
1 23,168 23,168
1 20,706 20,706
1 46,287 46,287
1 12,982 12,982
1 13,415 13,415

Plaça 5 carrers 1 15,629 15,629
1 6,392 6,392
1 16,273 16,273

C/Carmanxel 1 47,387 47,387

Total M d'Amidament : 221,280

04-6 FD7JJ145 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, 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,
segons la norma une-en 13476-3, amb unió encolada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Escomeses
C/Rocabertí 1 6,269 6,269

1 4,611 4,611
1 3,553 3,553
1 3,181 3,181
1 4,778 4,778
1 2,885 2,885
1 2,970 2,970
1 4,282 4,282
1 3,381 3,381
1 4,286 4,286
1 3,000 3,000
1 4,282 4,282
1 2,910 2,910
1 4,286 4,286
1 2,765 2,765
1 4,282 4,282
1 2,708 2,708
1 1,429 1,429
1 1,369 1,369
1 1,422 1,422
1 0,855 0,855

Plaça 5 carrers 1 2,710 2,710

Total M d'Amidament : 72,214

04-7 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorres de material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 315
Suma i segueix m3 Part. -7 ....: 0,000
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Suma anterior m3 Part. -7 ....: 0,000
C/Rocabertí 1 8,452 0,500 0,250 1,057

1 11,143 0,500 0,250 1,393
1 6,898 0,500 0,250 0,862
1 23,168 0,500 0,250 2,896
1 20,706 0,500 0,250 2,588
1 46,287 0,500 0,250 5,786
1 12,982 0,500 0,250 1,623
1 13,415 0,500 0,250 1,677

Plaça 5 carrers 1 15,629 0,500 0,250 1,954
1 6,392 0,500 0,250 0,799
1 16,273 0,500 0,250 2,034

C/Carmanxel 1 47,387 0,500 0,250 5,923
Escomeses
C/Rocabertí 1 6,269 0,450 0,200 0,564

1 4,611 0,450 0,200 0,415
1 3,553 0,450 0,200 0,320
1 3,181 0,450 0,200 0,286
1 4,778 0,450 0,200 0,430
1 2,885 0,450 0,200 0,260
1 2,970 0,450 0,200 0,267
1 4,282 0,450 0,200 0,385
1 3,381 0,450 0,200 0,304
1 4,286 0,450 0,200 0,386
1 3,000 0,450 0,200 0,270
1 4,282 0,450 0,200 0,385
1 2,910 0,450 0,200 0,262
1 4,286 0,450 0,200 0,386
1 2,765 0,450 0,200 0,249
1 4,282 0,450 0,200 0,385
1 2,708 0,450 0,200 0,244
1 1,429 0,450 0,200 0,129
1 1,369 0,450 0,200 0,123
1 1,422 0,450 0,200 0,128
1 0,855 0,450 0,200 0,077

Plaça 5 carrers 1 2,710 0,450 0,200 0,244

Total M3 d'Amidament : 35,091

04-8 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 315
C/Rocabertí 1 8,452 0,500 0,650 2,747

1 11,143 0,500 0,650 3,621
1 6,898 0,500 0,650 2,242
1 23,168 0,500 0,650 7,530
1 20,706 0,500 0,650 6,729
1 46,287 0,500 0,650 15,043
1 12,982 0,500 0,650 4,219
1 13,415 0,500 0,650 4,360

Plaça 5 carrers 1 15,629 0,500 0,650 5,079
1 6,392 0,500 0,650 2,077
1 16,273 0,500 0,650 5,289

C/Carmanxel 1 47,387 0,500 0,650 15,401
Escomeses
C/Rocabertí 1 6,269 0,450 0,400 1,128

1 4,611 0,450 0,400 0,830
1 3,553 0,450 0,400 0,640
1 3,181 0,450 0,400 0,573
1 4,778 0,450 0,400 0,860
1 2,885 0,450 0,400 0,519
1 2,970 0,450 0,400 0,535
1 4,282 0,450 0,400 0,771
1 3,381 0,450 0,400 0,609
1 4,286 0,450 0,400 0,771
1 3,000 0,450 0,400 0,540

Suma i segueix m3 Part. -8 ....: 82,113
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Suma anterior m3 Part. -8 ....: 82,113
1 4,282 0,450 0,400 0,771
1 2,910 0,450 0,400 0,524
1 4,286 0,450 0,400 0,771
1 2,765 0,450 0,400 0,498
1 4,282 0,450 0,400 0,771
1 2,708 0,450 0,400 0,487
1 1,429 0,450 0,400 0,257
1 1,369 0,450 0,400 0,246
1 1,422 0,450 0,400 0,256
1 0,855 0,450 0,400 0,154

Plaça 5 carrers 1 2,710 0,450 0,400 0,488

Total M3 d'Amidament : 87,336

04-9 FDB2768H U Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i
de planta 1,65x1,65 m per a tub de diàmetre 100 cm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 3 3,000
C/Carmanxel 1 1,000

Total U d'Amidament : 7,000

04-10 FDD15099 M Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4,
inclòs tram proporcional de con final, amb boca de 60 cm.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 3 2,000 6,000
Plaça 5 carrers 3 2,000 6,000
C/Carmanxel 1 2,000 2,000

Total M d'Amidament : 14,000

04-11 FDDZ6DD4 U Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil d400 recolzada
formada per tapa articulada rodona practicable de diàmetre lliure interior
600mm i alçada 100mm amb descripció del servei que acull (pluvials /
residuals) i marc rodó de dimàtre exterior 85 mm i alçada 100mm amb
junta elàstica de polietilè clipat sobre el marc, anti-soroll i
anti-desplaçament amb bloqueig de seguretat a 90º, sistema antirobatori i
obertura mitjançant tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio sc de
la casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part proporcional de
reforç de con superior amb formigó per a assentament correcta de la tapa.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 3 3,000
C/Carmanxel 1 1,000

Total U d'Amidament : 7,000

04-12 F045KL53 U Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament,
amb xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector general.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Escomeses 20 20,000
* 3 3,000

Total U d'Amidament : 23,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIAL

05-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Col·lector 400
C/Rocabertí 0,5 5,805 0,500 1,000 1,451

0,5 22,614 0,500 1,000 5,654
0,5 0,736 0,500 1,000 0,184
0,5 28,090 0,500 1,000 7,023
0,5 27,758 0,500 1,000 6,940
0,5 6,044 0,500 1,000 1,511

Plaça 5 carrers 0,5 9,336 0,500 1,000 2,334
0,5 2,788 0,500 1,000 0,697

C/Carmanxel 0,5 1,430 0,500 1,000 0,358
0,5 45,779 0,500 1,000 11,445

Connexions
pluvials 200
C/Rocabertí 0,5 6,889 0,450 0,600 0,930

0,5 3,018 0,450 0,600 0,407
0,5 5,009 0,450 0,600 0,676
0,5 2,896 0,450 0,600 0,391
0,5 4,728 0,450 0,600 0,638
0,5 2,882 0,450 0,600 0,389
0,5 4,412 0,450 0,600 0,596
0,5 4,162 0,450 0,600 0,562
0,5 3,773 0,450 0,600 0,509
0,5 3,195 0,450 0,600 0,431
0,5 2,649 0,450 0,600 0,358
0,5 4,055 0,450 0,600 0,547
0,5 3,678 0,450 0,600 0,497
0,5 2,529 0,450 0,600 0,341
0,5 2,851 0,450 0,600 0,385
0,5 2,568 0,450 0,600 0,347

Connexions
embornals 2 1,928 0,450 0,600 1,041

2 126,056 0,450 0,600 68,070
Col·lector 315
C/Albera 0,5 7,053 0,500 1,000 1,763
Connexió pluvial
200 0,5 1,700 0,450 0,600 0,230

Total M3 d'Amidament : 116,705

05-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Col·lector 400
C/Rocabertí 0,25 5,805 0,500 1,000 0,726

0,25 22,614 0,500 1,000 2,827
0,25 0,736 0,500 1,000 0,092
0,25 28,090 0,500 1,000 3,511
0,25 27,758 0,500 1,000 3,470
0,25 6,044 0,500 1,000 0,756

Plaça 5 carrers 0,25 9,336 0,500 1,000 1,167
0,25 2,788 0,500 1,000 0,349

C/Carmanxel 0,25 1,430 0,500 1,000 0,179
0,25 45,779 0,500 1,000 5,722

Connexions
pluvials 200
C/Rocabertí 0,25 6,889 0,450 0,600 0,465

0,25 3,018 0,450 0,600 0,204
0,25 5,009 0,450 0,600 0,338
0,25 2,896 0,450 0,600 0,195
0,25 4,728 0,450 0,600 0,319
0,25 2,882 0,450 0,600 0,195

Suma i segueix m3 Part. -2 ....: 20,515
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Suma anterior m3 Part. -2 ....: 20,515
0,25 4,412 0,450 0,600 0,298
0,25 4,162 0,450 0,600 0,281
0,25 3,773 0,450 0,600 0,255
0,25 3,195 0,450 0,600 0,216
0,25 2,649 0,450 0,600 0,179
0,25 4,055 0,450 0,600 0,274
0,25 3,678 0,450 0,600 0,248
0,25 2,529 0,450 0,600 0,171
0,25 2,851 0,450 0,600 0,192
0,25 2,568 0,450 0,600 0,173

Connexions
embornals 1 1,928 0,450 0,600 0,521

1 126,056 0,450 0,600 34,035
Col·lector 315
C/Albera 0,25 7,053 0,500 1,000 0,882
Connexió pluvial
200 0,25 1,700 0,450 0,600 0,115

Total M3 d'Amidament : 58,355

05-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Col·lector 400
C/Rocabertí 0,25 5,805 0,500 1,000 0,726

0,25 22,614 0,500 1,000 2,827
0,25 0,736 0,500 1,000 0,092
0,25 28,090 0,500 1,000 3,511
0,25 27,758 0,500 1,000 3,470
0,25 6,044 0,500 1,000 0,756

Plaça 5 carrers 0,25 9,336 0,500 1,000 1,167
0,25 2,788 0,500 1,000 0,349

C/Carmanxel 0,25 1,430 0,500 1,000 0,179
0,25 45,779 0,500 1,000 5,722

Connexions
pluvials 200
C/Rocabertí 0,25 6,889 0,450 0,600 0,465

0,25 3,018 0,450 0,600 0,204
0,25 5,009 0,450 0,600 0,338
0,25 2,896 0,450 0,600 0,195
0,25 4,728 0,450 0,600 0,319
0,25 2,882 0,450 0,600 0,195
0,25 4,412 0,450 0,600 0,298
0,25 4,162 0,450 0,600 0,281
0,25 3,773 0,450 0,600 0,255
0,25 3,195 0,450 0,600 0,216
0,25 2,649 0,450 0,600 0,179
0,25 4,055 0,450 0,600 0,274
0,25 3,678 0,450 0,600 0,248
0,25 2,529 0,450 0,600 0,171
0,25 2,851 0,450 0,600 0,192
0,25 2,568 0,450 0,600 0,173

Connexions
embornals 1 1,928 0,450 0,600 0,521

1 126,056 0,450 0,600 34,035
Col·lector 315
C/Albera 0,25 7,053 0,500 1,000 0,882
Connexió pluvial
200 0,25 1,700 0,450 0,600 0,115

Total M3 d'Amidament : 58,355

05-4 F222H420 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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Pous
C/Rocabertí 3 1,650 1,650 1,500 12,251
Plaça 5 carrers 4 1,650 1,650 1,500 16,335
Embornals
C/Rocabertí 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Total M3 d'Amidament : 29,586

05-5 FD7JN146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja inclòs accessoris
del sistema, com colzes, "t", reduccions, i col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Col·lector 400
C/Rocabertí 1 5,805 5,805

1 22,614 22,614
1 0,736 0,736
1 28,090 28,090
1 27,758 27,758
1 6,044 6,044

Plaça 5 carrers 1 9,336 9,336
1 2,788 2,788

C/Carmanxel 1 1,430 1,430
1 45,779 45,779

Col·lector 315
C/Albera 1 7,053 7,053

Total M d'Amidament : 157,433

05-6 FD7JJ145 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, 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,
segons la norma une-en 13476-3, amb unió encolada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Connexions
pluvials 200
C/Rocabertí 1 6,889 6,889

1 3,018 3,018
1 5,009 5,009
1 2,896 2,896
1 4,728 4,728
1 2,882 2,882
1 4,412 4,412
1 4,162 4,162
1 3,773 3,773
1 3,195 3,195
1 2,649 2,649
1 4,055 4,055
1 3,678 3,678
1 2,529 2,529
1 2,851 2,851
1 2,568 2,568

Connexions
embornals 1 1,928 1,928

1 126,056 126,056
Connexió pluvial 1 1,700 1,700

Total M d'Amidament : 188,978

05-7 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorres de material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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Col·lector 400
C/Rocabertí 1 5,805 0,500 0,250 0,726

1 22,614 0,500 0,250 2,827
1 0,736 0,500 0,250 0,092
1 28,090 0,500 0,250 3,511
1 27,758 0,500 0,250 3,470
1 6,044 0,500 0,250 0,756

Plaça 5 carrers 1 9,336 0,500 0,250 1,167
1 2,788 0,500 0,250 0,349

C/Carmanxel 1 1,430 0,500 0,250 0,179
1 45,779 0,500 0,250 5,722

Connexions
pluvials 200
C/Rocabertí 1 6,889 0,450 0,200 0,620

1 3,018 0,450 0,200 0,272
1 5,009 0,450 0,200 0,451
1 2,896 0,450 0,200 0,261
1 4,728 0,450 0,200 0,426
1 2,882 0,450 0,200 0,259
1 4,412 0,450 0,200 0,397
1 4,162 0,450 0,200 0,375
1 3,773 0,450 0,200 0,340
1 3,195 0,450 0,200 0,288
1 2,649 0,450 0,200 0,238
1 4,055 0,450 0,200 0,365
1 3,678 0,450 0,200 0,331
1 2,529 0,450 0,200 0,228
1 2,851 0,450 0,200 0,257
1 2,568 0,450 0,200 0,231

Connexions
embornals 1 1,928 0,450 0,400 0,347

1 126,056 0,450 0,400 22,690
Col·lector 315
C/Albera 1 7,053 0,500 0,250 0,882
Connexió pluvial
200 1 1,700 0,450 0,200 0,153

Total M3 d'Amidament : 48,210

05-8 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Col·lector 400
C/Rocabertí 1 5,805 0,500 0,650 1,887

1 22,614 0,500 0,650 7,350
1 0,736 0,500 0,650 0,239
1 28,090 0,500 0,650 9,129
1 27,758 0,500 0,650 9,021
1 6,044 0,500 0,650 1,964

Plaça 5 carrers 1 9,336 0,500 0,650 3,034
1 2,788 0,500 0,650 0,906

C/Carmanxel 1 1,430 0,500 0,650 0,465
1 45,779 0,500 0,650 14,878

Connexions
pluvials 200
C/Rocabertí 1 6,889 0,450 0,500 1,550

1 3,018 0,450 0,500 0,679
1 5,009 0,450 0,500 1,127
1 2,896 0,450 0,500 0,652
1 4,728 0,450 0,500 1,064
1 2,882 0,450 0,500 0,648
1 4,412 0,450 0,500 0,993
1 4,162 0,450 0,500 0,936
1 3,773 0,450 0,500 0,849
1 3,195 0,450 0,500 0,719
1 2,649 0,450 0,500 0,596
1 4,055 0,450 0,500 0,912
1 3,678 0,450 0,500 0,828

Suma i segueix m3 Part. -8 ....: 60,426
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Suma anterior m3 Part. -8 ....: 60,426
1 2,529 0,450 0,500 0,569
1 2,851 0,450 0,500 0,641
1 2,568 0,450 0,500 0,578

Connexions
embornals 1 1,928 0,450 0,650 0,564

1 126,056 0,450 0,650 36,871
Col·lector 315
C/Albera 1 7,053 0,500 0,650 2,292
Connexió pluvial
200 1 1,700 0,450 0,400 0,306

Total M3 d'Amidament : 102,247

05-9 F046KL54 U Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament,
amb xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector general.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Connexions 20 20,000
Embornals 10 10,000

Total U d'Amidament : 30,000

05-10 FDB2768H U Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i
de planta 1,65x1,65 m per a tub de diàmetre 100 cm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pous
C/Rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 3 3,000
C/Carmanxel 1 1,000

Total U d'Amidament : 7,000

05-11 FDD15099 M Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4,
inclòs tram proporcional de con final, amb boca de 60 cm.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pous
C/Rocabertí 3 2,000 6,000
Plaça 5 carrers 3 2,000 6,000
C/Carmanxel 1 2,000 2,000

Total M d'Amidament : 14,000

05-12 FDDZ6DD4 U Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil d400 recolzada
formada per tapa articulada rodona practicable de diàmetre lliure interior
600mm i alçada 100mm amb descripció del servei que acull (pluvials /
residuals) i marc rodó de dimàtre exterior 85 mm i alçada 100mm amb
junta elàstica de polietilè clipat sobre el marc, anti-soroll i
anti-desplaçament amb bloqueig de seguretat a 90º, sistema antirobatori i
obertura mitjançant tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio sc de
la casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part proporcional de
reforç de con superior amb formigó per a assentament correcta de la tapa.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pous
C/Rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 3 3,000
C/Carmanxel 1 1,000

Total U d'Amidament : 7,000
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05-13 C2021 M Subministre i col·locació de canal de formigó polimèric, de100 mm d'ample
interior i 136mm exterior, 300 mm d'altura i diàmetre 110mm de tub de
sortida, model multiv+r100g00r i reixa ranurada galvanitzada, model
grl100rodh200, 9.8 mm d'obertura de reixa, 20 cm d'altura i 126 de base,
de la marca ulma. Classe de càrrega d400.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Reixa 1 126,056 126,056
Canal 1 126,056 126,056

Total M d'Amidament : 252,112

05-14 UAI020 U Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. El preu inclou el reblert
de l'extradós amb material granular, però no inclou l'excavació. Model
u-300-f 75 fundició dùctil fàbreges, inclou canal i reixa

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça Rocabertí 1 1,000
C/Carmanxel 9 9,000

Total U d'Amidament : 10,000

05-15 UAI020b U Subministra i col·locació de canal+reixa de fossa dúcil,de 98x49 cm de
reixa,55 cm mida exterior de canal i 41.5 cm de mida interior, i 30cm
d'altura, classe d400

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

10 10,000

Total U d'Amidament : 10,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 XARXA D'AIGUA POTABLE

06-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 125
C/Rocabertí 0,5 248,000 0,450 0,700 39,060

Total M3 d'Amidament : 39,060

06-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 125
C/Rocabertí 0,25 248,000 0,450 0,700 19,530

Total M3 d'Amidament : 19,530

06-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 125
C/Rocabertí 0,25 248,000 0,450 0,700 19,530

Total M3 d'Amidament : 19,530

06-4 FFB1F425 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 125
C/Rocabertí 1 248,000 248,000

Total M d'Amidament : 248,000

06-5 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 90
C/Rocabertí 1 248,000 248,000

Total M d'Amidament : 248,000

06-6 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorres de material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Diàmetre 125
C/Rocabertí 1 248,000 0,450 0,400 44,640

Total M3 d'Amidament : 44,640

06-7 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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Diàmetre 125
C/Rocabertí 1 248,000 0,450 0,300 33,480

Total M3 d'Amidament : 33,480

06-8 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

06-9 FDKZH9B4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en
124, col·locat amb morter, grabat tipus de servei.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

06-10 F22553R U Formació de xarxa provisional de subministrament d'aigua
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

06-11 FM213628 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior, connectat i comprovat, amb placa de 40x40 a paret.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

06-12 FJS51613 M Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color marró, de
12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 8,346 8,346

Total M d'Amidament : 8,346

06-13 FFB26356 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de
polietilè pe 40 de color negre amb bandes blaves, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix, pn=10 atm, enterrada.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/rocabertí 1 57,419 57,419
Plaça 5 carrers 1 18,302 18,302

Total M d'Amidament : 75,721

06-14 FJSA31E1 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 24 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control,
als elements gobernats, programat i comprovat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

06-15 FJSB2322 U Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i polipropilè, connexions roscades, de
1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 vca, amb possibilitat
d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de
tapa.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

06-16 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en
fornícula, amb dos claus de tall de comporta.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

06-17 URA010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud,
formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10
atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

06-18 FJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió
tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de
tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb
la canonada, instal·lada

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

06-19 02001 U Derivació amb t pe electrosoldable dn125/125
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

6 6,000

Total U d'Amidament : 6,000

06-20 02002 U Vàlvula de comporta embridada dn.100, amb registre, instal·lada sobre
canonada pe

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

12 12,000

Total U d'Amidament : 12,000

06-21 03001 U Reposició d'escomesa existent fins a 50mm, formada per collari de presa,
enllaços de connexió i aixeta entrada

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

25 25,000

Total U d'Amidament : 25,000

06-22 03002 U Fabricació d'escomesa amb comptador de regatge i amb arqueta de
registre hdpe
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 XARXA D'ENLLUMENAT

07-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 0,5 14,832 0,300 0,600 1,335
C/Carmanxel 0,5 45,870 0,300 0,600 4,128

Total M3 d'Amidament : 5,463

07-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 0,25 14,832 0,300 0,600 0,667
C/Carmanxel 0,25 45,870 0,300 0,600 2,064

Total M3 d'Amidament : 2,731

07-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 0,25 14,832 0,300 0,600 0,667
C/Carmanxel 0,25 45,870 0,300 0,600 2,064

Total M3 d'Amidament : 2,731

07-4 FDG31357 M Canalització amb tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de
450 n i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 158,260 158,260

Total M d'Amidament : 158,260

07-5 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 14,832 0,300 0,400 1,780
C/Carmanxel 1 45,870 0,300 0,400 5,504

Total M3 d'Amidament : 7,284

07-6 F2285SR0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 14,832 0,300 0,200 0,890
C/Carmanxel 1 45,870 0,300 0,200 2,752

Total M3 d'Amidament : 3,642

07-7 FDK256F3 U Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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5 5,000

Total U d'Amidament : 5,000

07-8 FDKZH5C4 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la
casa "fundición dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col.locat amb
morter, amb grabat tipus de servei.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 9 9,000
Plaça 5 carrers 2 2,000
C/Carmanxel 3 3,000

Total U d'Amidament : 14,000

07-9 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 158,260 158,260

Total M d'Amidament : 158,260

07-10 FGD1222E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 9 9,000
Plaça 5 carrers 2 2,000
C/Carmanxel 3 3,000

Total U d'Amidament : 14,000

07-11 FG312552 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 106,678 106,678
Creuaments 1 14,622 14,622

Total M d'Amidament : 121,300

07-12 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i
muntat superficialment

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Muntants 1 3,000 3,000

Total M d'Amidament : 3,000

07-13 BNHE124S PA Partida de legalització d'enllumenat, inclou projecte i legalització de la
instal.lació.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total Pa d'Amidament : 1,000
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07-14 FHNN2021 U Subministre i col·locació de conjunt model "platea pro", model p871.
Llumenera per il·luminació d'exterior amb òptica viària de llum directe, amb
led de potència 33 w. El cos és d'alumini en1706ac 46100lf, i s'ha sotmes
a un tractament multi fase de desengressat, fluor-zirconi i segellat.
Imprimació, pintura acrílica líquida i cui a 150ºc, per proporcionar altes
resitències als agents atmosfèrics i al rajos uv.vidre de tancament
sòdic-càlcic templat amb 5 mm de gruix. Color 3000k, intensitat lumínica
de 3520lm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

12 12,000

Total U d'Amidament : 12,000

07-15 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança
de responsabilitat civil.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

07-16 DIE101 M Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana
d'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 86,720 86,720

Total M d'Amidament : 86,720

07-17 DIE102 M Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 98,120 98,120

Total M d'Amidament : 98,120

07-18 DUI020 U Desmuntatge de lluminaria de fins a 6 m d'altura, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

11 11,000

Total U d'Amidament : 11,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 XARXA DE BAIXA TENSIÓ

08-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canalització 2 tubs
Creuaments
C/Rocabertí 0,5 19,440 0,450 0,650 2,843
Plaça 5 carrers 0,5 69,910 0,450 0,650 10,224
C/Carmanxel 0,5 42,530 0,450 0,650 6,220

Total M3 d'Amidament : 19,287

08-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canalització 2 tubs
Creuaments
C/Rocabertí 0,25 19,440 0,450 0,650 1,422
Plaça 5 carrers 0,25 69,910 0,450 0,650 5,112
C/Carmanxel 0,25 42,530 0,450 0,650 3,110

Total M3 d'Amidament : 9,644

08-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canalització 2 tubs
Creuaments
C/Rocabertí 0,25 19,440 0,450 0,650 1,422
Plaça 5 carrers 0,25 69,910 0,450 0,650 5,112
C/Carmanxel 0,25 42,530 0,450 0,650 3,110

Total M3 d'Amidament : 9,644

08-4 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 45x20 cm amb
formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canalització 2 tubs
Creuaments
C/Rocabertí 1 19,440 19,440
Plaça 5 carrers 1 69,910 69,910
C/Carmanxel 1 42,530 42,530

Total M d'Amidament : 131,880

08-5 FDGZU013 M Banda contínua de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color
groc, amb l'inscripció "atenció! a sota hi ha cables elèctrics" i triangle de
risc elèctric., col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canalització 2 tubs
Creuaments
C/Rocabertí 1 19,440 19,440
Plaça 5 carrers 1 69,910 69,910
C/Carmanxel 1 42,530 42,530

Total M d'Amidament : 131,880
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08-6 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canalització 2 tubs
Creuaments
C/Rocabertí 1 19,440 0,450 0,450 3,937
Plaça 5 carrers 1 69,910 0,450 0,450 14,157
C/Carmanxel 1 42,530 0,450 0,450 8,612

Total M3 d'Amidament : 26,706

08-7 FDK282GA U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

08-8 FDKZHLD4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe d400 segons norma une-en
124, col·locat amb morter, amb grabat tipus de servei.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

08-9 IEC010 U Subministre i col.locació de caixa empotrada a façana (de cdu ), de formigó
prefabricat, dimensions cdu: 1,50x0,80x0,30 m.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

08-10 XBT2021 PA Previsió de treballs d'acabats de les peces i palometes que treuen
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

20 20,000

Total Pa d'Amidament : 20,000

08-11 N.01 UT. Pressupost fecsa per a afectació xarxa existent i noves instal·lacions.
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total Ut. d'Amidament : 1,000

08-12 N.02 UT Gestió de permisos i projecte d'execució de la variant i gestió amb
companyia

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total Ut d'Amidament : 1,000

08-13 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança
de responsabilitat civil.
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 XARXA DE TELEFONIA

09-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Soterrats
C/Rocabertí 0,5 18,450 0,450 0,650 2,698
C/Carmanxel 0,5 49,740 0,450 0,650 7,274

Total M3 d'Amidament : 9,972

09-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Soterrats
C/Rocabertí 0,25 18,450 0,450 0,650 1,349
C/Carmanxel 0,25 49,740 0,450 0,650 3,637

Total M3 d'Amidament : 4,986

09-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Soterrats
C/Rocabertí 0,25 18,450 0,450 0,650 1,349
C/Carmanxel 0,25 49,740 0,450 0,650 3,637

Total M3 d'Amidament : 4,986

09-4 FDG34378 M Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per 4 tubs de
diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de pvc rígid i dau de recobriment de
45x45 cm de formigó hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Soterrats
C/Rocabertí 1 18,450 18,450
C/Carmanxel 1 49,740 49,740

Total M d'Amidament : 68,190

09-5 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Soterrats
C/Rocabertí 1 18,450 0,450 0,200 1,661
C/Carmanxel 1 49,740 0,450 0,200 4,477

Total M3 d'Amidament : 6,138

09-6 FDK26E17 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus hf-ii, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000
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09-7 FDK26J17 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus mf-ii, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total U d'Amidament : 4,000

09-8 GDK35UG PA Connexió de serveis existents
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,000

Total Pa d'Amidament : 4,000

09-9 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança
de responsabilitat civil.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 XARXA DE GAS

10-1 DM2021 M Modificació de trams de xarxa de gas preexistent
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total M d'Amidament : 1,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PAVIMENTS

11-1 MBG010 M3 Subbase granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 97% del
proctor modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 97% del proctor
modificat de la màxima obtinguda a l'assaig proctor modificat, per a millora
de les propietats resistents del terreny.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 873,480 0,200 174,696
1 513,456 0,270 138,633

Total M3 d'Amidament : 313,329

11-2 F9365H31 M3 Base de formigó hm-20/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 873,480 0,200 174,696
1 513,456 0,200 102,691

Total M3 d'Amidament : 277,387

11-3 F9F5TH2JB M2 Llamborda: subministrament i col·locacióo de llambordes de formigó
prefabricat d'alta qualitat de la familia doble capa i model terana six marca
breinco o equivalent, amb peces de 20x10x10cm, sense bisellar amb
elements espaiadors de 3 mm, de color "arena". Té una resistència la
ruptura de 3.6mpa, una càrrega de ruptura mitja per unitat de longitud de
250n/mm. 
Morter: es col·loca sobre base de morter fresc de 2 cm com a mínim i 3 cm
com a màxim de gruix, sotmés a una exposició de la classe cf4, amb alta
resistència a compressió, resistent a les sals de desglaç, als ciles de
gel-desgel. En sacs de 25 kg, model mapestones tfb 60 de mapei o
equivalent.
Punt d'unió: beurada de ciment blanc de conglomerants hidràulics d'acció
putzelànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials per a
la col·locació de peces de pedra, marca mapestone 3 primer de mapei o
equivalent. 
Rejuntat: amb ciment i sorra grandària màxima de 2 mm, doble escobrat i
humitejat sense pressió.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Paviment 1 873,480 873,480

Total M2 d'Amidament : 873,480

11-4 F9F5TH0Fb M2 Paviment drenant de llosa de formigó prefabricat de 40x40x12 cm, model
"llosa trama" de la marca breinco, formació d'illes de 8x8 cm per plantació
de gesta amb una superfície del 60% tapat amb llambordes.
Es col·locarà sub-base de morter de 3cm de gruix per aportar estabilitzat al
paviment.
Les sub-bases, bases i peces de paviment drenant, estaran
convenientment esteses i anivellades amb la pendent necessària.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 5 carrers 1 19,180 19,180
Plaça Rocaberti 1 4,580 4,580

Total M2 d'Amidament : 23,760

11-5 F9G8CTA0 M2 Paviment de formigó ha-25/p/20/ii+a de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, per a paviment
continu, de 20 cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat
ratllat i compactació amb martell vibrant
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Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Carmanxel 1 68,252 68,252
1 98,761 98,761

Total M2 d'Amidament : 167,013

11-6 F9H11251 M² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en
calent de composició densa, tipus d12.categoria de tràfic pesat t4, imdp
(vehicle pesat/dia) <50, >25. Dues capes de paviment asfàltic, amb base
de formigó de 20 cm i sub-base.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 253,527 253,527
C/Carmanxel i
plaça 1 256,709 256,709

Total M² d'Amidament : 510,236

11-7 MPP2021 M2 Paviment de llamborda sobre base de ciment cola
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 6,000 6,000

Total M2 d'Amidament : 6,000

11-8 F9GZ2524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm
de fondària, amb mitjans mecànics

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

0,25 167,030 41,758

Total M d'Amidament : 41,758

11-9 F7883202 M2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ed amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en
dues capes

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí finca 4 1 2,759 0,600 1,655

Total M2 d'Amidament : 1,655

11-10 BD5L7Q0 M2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 4 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 500 kn/m2

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí finca 4 1 2,759 0,600 1,655

Total M2 d'Amidament : 1,655

11-11 43512H30b M3 Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb bomba, armat amb
30 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades, per a nou tram
de tanca, de 40x40cm amb barres de diàmetre 12. Veure plànols.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

tanca perimetral 1 17,595 0,500 0,500 4,399
grades 1 9,700 2,400 0,200 4,656

Total M3 d'Amidament : 9,055
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11-12 FEA020 M2 Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó,
llis estàndard color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada r10 (10
n/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, m-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos
blocs, blocs de cantonada i blocs en "u" en formació de cèrcols horitzontals
i llindes, reforçat amb formigó de replè, ha-25/b/12/iia, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols
horitzontals i cèrcols verticals; i acer une-en 10080 b 500 s, quantia 0,6
kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 5 carrers 1 17,595 2,000 35,190

Total M2 d'Amidament : 35,190

11-13 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 5 carrers 2 17,595 2,000 70,380
1 0,200 2,000 0,400

Total M2 d'Amidament : 70,780

11-14 RFP010 M2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament exterior de morter. El preu inclou la protecció
dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 5 carrers 2 17,595 2,000 70,380
1 0,200 2,000 0,400

Total M2 d'Amidament : 70,780

11-15 F8J35A7K M Remat superior de mur de tancament, amb peces de 50x25x4 cm.
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 5 carrers 2 17,595 2,000 70,380

Total M d'Amidament : 70,380

11-16 F32DCB26 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta acabat
amb melamina, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues
cares,la cara interior amb encofrat perdut d'una alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 5,250 0,800 4,200
1 7,300 0,450 3,285
1 6,000 0,450 2,700
1 2,900 0,450 1,305
1 3,000 0,500 1,500
1 1,000 0,800 0,800
3 0,500 0,450 0,675
3 0,500 0,500 0,750
1 1,000 0,300 0,300

Total M2 d'Amidament : 15,515
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11-17 F96AUA40 M Vorada de xapa d'acer corten, formada per passamà en forma de "l",
segons detall, de 10 mm de gruix i 200 mm de desenvolupament total,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre
base de formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a
compressió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 75,350 75,350

Total M d'Amidament : 75,350

11-18 4452145H M3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3,
formigó ha-25/b/10/i abocat amb bomba i armadura ap500 s d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Grada 1 5,726 5,726

Total M3 d'Amidament : 5,726

11-19 RSN110 M Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm de
profunditat, en paviment continu de formigó, amb panell rígid de poliestirè
expandit.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 75,350 75,350

Total M d'Amidament : 75,350

11-20 CQ20213 PA Acondicionament d'accés provisional del veins del carrer carmanxel
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Carmanxel 1 1,000

Total Pa d'Amidament : 1,000

ROCABERTÍ Pàgina: 33

Amidaments
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

                              



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 MOBILIARI URBÀ

12-1 FQ11GC10 U Subministre i col.locació de cadira model citizen, de la casa benito urban, o
similar, de 70 cm de llargària, formada per peus de fundició dúctil amb
tractament ferrus, procés protector del ferro, que garanteix una óptima
resistència a la corrosió, acabat amb imprimació d'epoxi i pintura de
poliester en pols, amb cinc taulons de 120x35 mm de secció de fusta
tropical tractada amb protector fungicida, insecticia i hidrofugant, collat
amb cargoleria d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 1 1,000

Total U d'Amidament : 4,000

12-2 FQ11HA32 U Subministre i col.locació de banc model citizen, de la casa benito urban, o
similar, de 175 cm de llargària, format per peus de fundició dúctil amb
tractament ferrus, procés protector del ferro, que garanteix una óptima
resistència a la corrosió, acabat amb imprimació d'epoxi i pintura de
poliester en pols, amb cinc taulons de 120x35 mm de secció de fusta
tropical tractada amb protector fungicida, insecticia i hidrofugant, collat
amb cargoleria d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 1 1,000

Total U d'Amidament : 4,000

12-3 FQ221031 U Subministre i col.locació de paperera model cilar ten-70l, de la casa
durbanis, o similar, de 70 litres de capacitat, formada per planxa d'acer
corten de 3 mm de gruix, acabat bernissat i tractament especial antigrafiti, i
amb aro d'acer inoxidable, ancorada amb perns sobre el paviment.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 1 1,000
Plaça 5 carrers 1 1,000

Total U d'Amidament : 2,000

12-4 FQ31V31C U Font per a exteriors d'acer corten, de forma rectangular, de 60x15 cm de
planta i 120 cm d'alçària de mides aproximades, amb empotrament al terra
de 12 cm, amb aixeta temporitzada de llautó, amb pulsador també de
llautó, amb desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de
formigó, segons detalls de projecte. Amb cilindre de material corten.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

12-5 FB121AAM M Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm,segons plànol, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Zona grades 1 2,000 2,000

Total M d'Amidament : 2,000
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12-6 MLD110 M Xapa metàl·lica de peces flexibles de xapa llisa d'acer corten,6,0 mm de
gruix i 2 m de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7
mm, unides entre si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer
inoxidable, per delimitar espais i separar materials de pavimentació. Inclou
2 tub d'aereació per jardinera i passamà de 60x5 cm. S'ha de contruir
segons detalls del projecte amb totes les peces necessàries.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jardineres 1 45,360 45,360

Total M d'Amidament : 45,360
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 JARDINERIA

13-1 FR3P2111 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jardineres 1 26,520 0,500 13,260
Escocells 7 0,640 0,500 2,240

2 0,480 0,500 0,480
3 0,540 0,500 0,810

Total M3 d'Amidament : 16,790

13-2 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm,
com a màxim.amb grava d'entre 10-25 mm.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jardineres 1 5,592 5,592

Total M3 d'Amidament : 5,592

13-3 NGX010 M2 Geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per tiretes, amb
una resistència a la tracció longitudinal de 5,4 kn/m i una resistència a la
tracció transversal de 5,9 kn/m, col·locat sobre el terreny

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jardineres 1 27,960 27,960

Total M2 d'Amidament : 27,960

13-4 NIM011 M2 Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la
seva cara exterior, amb làmina de betum modificat amb elastòmer sbs,
lbm(sbs)-30-fp, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m²,
de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus eb (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida
al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments. El preu no inclou la
capa antipunxonament

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Finca 4 1 1,545 1,545

Total M2 d'Amidament : 1,545

13-5 NIM040 M2 Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat
(pead/hdpe), amb nòduls de 8 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè
incorporat, resistència a la compressió 150 kn/m² segons une-en iso 604,
capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m²; col·locada amb
cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat,
fixada amb claus d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova de
polietilè de 36 mm de diàmetre, claus d'acer, amb volandera (2 u/m²).
Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior (0,3 m/m²)

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Finca 4 1 1,545 1,545

Total M2 d'Amidament : 1,545

13-6 K2182231 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Finca 4 1 1,545 1,545

Total M2 d'Amidament : 1,545
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13-7 K81117D0 M2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Finca 4 1 1,545 1,545

Total M2 d'Amidament : 1,545

13-8 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Finca 4 1 1,545 1,545

Total M2 d'Amidament : 1,545

13-9 JSS021 U Laguerstrèmia (lagerstroemia indica) de 3 m d'alçada, amb inici de copa
als 2 m, produït en viver acreditat amb la certificació mps-ecas,
subministrat en contenidor estàndard.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 5 5,000
Plaça 5 carrers 2 2,000

Total U d'Amidament : 7,000

13-10 JSS021b U Laguerstrèmia (lagerstroemia arbustiva) de 1.20 m d'alçada, produït en
viver acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor
estàndard.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 5 carrers 3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

13-11 JSP010b U Salvia vermella, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de
terra vegetal garbellada.contant 9 ut/m2.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 5 carrers 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

13-12 JSP010e U Salvia comuna, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de
terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça Rocabertí 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

13-13 JSP010c U Plantació de romaní, subministrat en contenidor de 1,5 l, amb aportació
d'un 35% de terra vegetal garbellada.contant 6ut/m2.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

13-14 JSP010d U Plantació de llorer, subministrat en contenidor 5 l, amb aportació d'un 35%
de terra vegetal garbellada. Amb una alçada de 1.5m.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 5 carrers 5 5,000

Total U d'Amidament : 5,000
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13-15 JSP010f U Plantació d'aspidistra ombra, subministrat en contenidor, amb aportació
d'un 35% de terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça Rocabertí 15 15,000

Total U d'Amidament : 15,000

13-16 JSP010h U Plantació d'espígol, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de
terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jadineres
Cantallops 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

13-17 JSP010g U Plantació de menta, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35%
de terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Jadineres
Cantallops 6 6,000

Total U d'Amidament : 6,000

13-18 JSP010gb U Plantació d'abelia, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de
terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

13-19 F9F78LT U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 80x80, format de passamà
de 200x10 cm, segons detalls de projecte.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça i C/Rocabertí 7 7,000

Total U d'Amidament : 7,000

13-20 F9F78EKL U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 90x60 cm, format per perfils
laminats l-60, i passamà de 150x10, segons detalls de projecte.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

C/Rocabertí 3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000

13-21 F9F78KM U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 120x40 cm, format per
perfils laminats i l-60, i passamà de 150x10, segons detalls de projecte.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça Rocabertí 2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

13-22 UJC020 M2 Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i
poa

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaça 1 7,748 7,748

Total M2 d'Amidament : 7,748
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 SEGURETAT I SALUT

14-1 1401253 PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execució, inclou partides de xarxa
d'aigua i altres serveis.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total Pa d'Amidament : 1,000
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 CONTROL DE QUALITAT

15-1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103501

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

15-2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
une 103101

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

15-3 J03D4204 U Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra
de sòl, segons la norma une 103103, une 103104

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

15-4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103500

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

15-5 J03DM10X U Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma nlt 254
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

15-6 J03DY20G U Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una
mostra de sòl, segons la norma une 103602

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

15-7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma nlt 103
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

15-8 J060A701 U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma une-en 12350-1, une-en 12390-1, une-en 12390-2,
une-en 12390-3

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 3,000

Total U d'Amidament : 3,000
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15-9 JDV7H90F U Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa
de sanejament de residuals i de pluvials, mitjançant filmació, un cop
acabada l'obra.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,000

Total U d'Amidament : 1,000

15-10 CQ20212 U Treballs d'aixecament topografic dels serveis executats, per incorporar en
l'arxiu "as build as" definitiu

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

20 20,000

Total U d'Amidament : 20,000

15-11 J03D9209 U Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,000

Total U d'Amidament : 2,000

15-12 J03D82021 U Control de la col·locació de llambordes amb presa de mostra del morter
realitzades per laboratori homologat, realitzades aleatòriament cada 16
hores de treball.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

18 18,000

Total U d'Amidament : 18,000
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QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS
01-1 0BC006 UT Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona

de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.
TOTAL EUROS PER UT 135,00 € cent  trenta-cinc Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS
02-1 F2191306 M Demolició de vorada i rigola col·locades sobre formigó, amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

TOTAL EUROS PER M 3,61 € tres amb seixanta-u Euros

02-2 F2194JB5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 4,96 € quatre amb noranta-sis
Euros

02-3 F2194AB5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 4,74 € quatre amb setanta-quatre
Euros

02-4 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 6,55 € sis amb cinquanta-cinc
Euros

02-5 F2194AK5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 6,15 € sis amb quinze Euros

02-6 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M 6,57 € sis amb cinquanta-set
Euros

02-7 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M 5,26 € cinc amb vint-i-sis Euros

02-8 F2R64270 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 20 km

TOTAL EUROS PER M3 10,00 € deu Euros

02-9 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

TOTAL EUROS PER M3 10,00 € deu Euros

02-10 K2148271 M3 Enderroc de mur de tàpia, de pedra i totxo massís de 30 cm de gruix , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M3 72,17 € setanta-dos amb disset
Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES
03-1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada

amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
TOTAL EUROS PER M3 3,57 € tres amb cinquanta-set

Euros

03-2 F221D8A4 M3 Excavació per a caixa de paviment en roca tova, realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

TOTAL EUROS PER M3 17,41 € disset amb quaranta-u
Euros

03-3 F221D8A6 M3 Excavació per a caixa de paviment en roca dura, realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

TOTAL EUROS PER M3 24,33 € vint-i-quatre amb
trenta-tres Euros

03-4 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm
TOTAL EUROS PER M2 1,19 € u amb dinou Euros

03-5 F921101F M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm
TOTAL EUROS PER M3 30,14 € trenta amb catorze Euros

03-6 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
TOTAL EUROS PER M2 1,30 € u amb trenta Euros

03-7 F2225123 M3 Excavació per fonaments, de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

TOTAL EUROS PER M3 8,96 € vuit amb noranta-sis Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUAL
04-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
TOTAL EUROS PER M3 15,94 € quinze amb noranta-quatre

Euros

04-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

TOTAL EUROS PER M3 33,38 € trenta-tres amb trenta-vuit
Euros

04-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 72,26 € setanta-dos amb vint-i-sis
Euros

04-4 F222H420 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

TOTAL EUROS PER M3 10,10 € deu amb deu Euros

04-5 FD7JJ146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja amb grau de dificultat mitja, inclòs
accessoris del
Sistema, com colzes, "t", reduccions, i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 28,51 € vint-i-vuit amb cinquanta-u
Euros

04-6 FD7JJ145 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, 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, segons la norma
une-en 13476-3, amb unió encolada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa.

TOTAL EUROS PER M 20,80 € vint amb vuitanta Euros
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04-7 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de
material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

TOTAL EUROS PER M3 31,49 € trenta-u amb quaranta-nou
Euros

04-8 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

TOTAL EUROS PER M3 11,37 € onze amb trenta-set Euros

04-9 FDB2768H U Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de
planta 1,65x1,65 m per a tub de diàmetre 100 cm

TOTAL EUROS PER U 73,52 € setanta-tres amb
cinquanta-dos Euros

04-10 FDD15099 M Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, inclòs tram
proporcional de con final, amb boca de 60 cm.

TOTAL EUROS PER M 165,50 € cent  seixanta-cinc amb
cinquanta Euros

04-11 FDDZ6DD4 U Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil d400 recolzada formada per
tapa articulada rodona practicable de diàmetre lliure interior 600mm i alçada
100mm amb descripció del servei que acull (pluvials / residuals) i marc rodó de
dimàtre exterior 85 mm i alçada 100mm amb junta elàstica de polietilè clipat sobre
el marc, anti-soroll i anti-desplaçament amb bloqueig de seguretat a 90º, sistema
antirobatori i obertura mitjançant tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio
sc de la casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part proporcional de
reforç de con superior amb formigó per a assentament correcta de la tapa.

TOTAL EUROS PER U 195,50 € cent  noranta-cinc amb
cinquanta Euros

04-12 F045KL53 U Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb
xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector general.

TOTAL EUROS PER U 81,19 € vuitanta-u amb dinou
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIAL
05-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
TOTAL EUROS PER M3 15,94 € quinze amb noranta-quatre

Euros

05-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

TOTAL EUROS PER M3 33,38 € trenta-tres amb trenta-vuit
Euros

05-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 72,26 € setanta-dos amb vint-i-sis
Euros

05-4 F222H420 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

TOTAL EUROS PER M3 10,10 € deu amb deu Euros
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05-5 FD7JN146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja inclòs accessoris del sistema, com
colzes, "t", reduccions, i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 29,38 € vint-i-nou amb trenta-vuit
Euros

05-6 FD7JJ145 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, 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, segons la norma
une-en 13476-3, amb unió encolada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa.

TOTAL EUROS PER M 20,80 € vint amb vuitanta Euros

05-7 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de
material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

TOTAL EUROS PER M3 31,49 € trenta-u amb quaranta-nou
Euros

05-8 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

TOTAL EUROS PER M3 11,37 € onze amb trenta-set Euros

05-9 F046KL54 U Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb
xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector general.

TOTAL EUROS PER U 74,55 € setanta-quatre amb
cinquanta-cinc Euros

05-10 FDB2768H U Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de
planta 1,65x1,65 m per a tub de diàmetre 100 cm

TOTAL EUROS PER U 73,52 € setanta-tres amb
cinquanta-dos Euros

05-11 FDD15099 M Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, inclòs tram
proporcional de con final, amb boca de 60 cm.

TOTAL EUROS PER M 165,50 € cent  seixanta-cinc amb
cinquanta Euros

05-12 FDDZ6DD4 U Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil d400 recolzada formada per
tapa articulada rodona practicable de diàmetre lliure interior 600mm i alçada
100mm amb descripció del servei que acull (pluvials / residuals) i marc rodó de
dimàtre exterior 85 mm i alçada 100mm amb junta elàstica de polietilè clipat sobre
el marc, anti-soroll i anti-desplaçament amb bloqueig de seguretat a 90º, sistema
antirobatori i obertura mitjançant tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio
sc de la casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part proporcional de
reforç de con superior amb formigó per a assentament correcta de la tapa.

TOTAL EUROS PER U 195,50 € cent  noranta-cinc amb
cinquanta Euros

05-13 C2021 M Subministre i col·locació de canal de formigó polimèric, de100 mm d'ample interior
i 136mm exterior, 300 mm d'altura i diàmetre 110mm de tub de sortida, model
multiv+r100g00r i reixa ranurada galvanitzada, model grl100rodh200, 9.8 mm
d'obertura de reixa, 20 cm d'altura i 126 de base, de la marca ulma. Classe de
càrrega d400.

TOTAL EUROS PER M 125,20 € cent  vint-i-cinc amb vint
Euros

05-14 UAI020 U Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. El preu inclou el reblert de
l'extradós amb material granular, però no inclou l'excavació. Model u-300-f 75
fundició dùctil fàbreges, inclou canal i reixa

TOTAL EUROS PER U 84,17 € vuitanta-quatre amb disset
Euros
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05-15 UAI020b U Subministra i col·locació de canal+reixa de fossa dúcil,de 98x49 cm de reixa,55
cm mida exterior de canal i 41.5 cm de mida interior, i 30cm d'altura, classe d400

TOTAL EUROS PER U 235,00 € dos-cents trenta-cinc
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 XARXA D'AIGUA POTABLE
06-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
TOTAL EUROS PER M3 15,94 € quinze amb noranta-quatre

Euros

06-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

TOTAL EUROS PER M3 33,38 € trenta-tres amb trenta-vuit
Euros

06-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 72,26 € setanta-dos amb vint-i-sis
Euros

06-4 FFB1F425 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

TOTAL EUROS PER M 21,51 € vint-i-u amb cinquanta-u
Euros

06-5 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

TOTAL EUROS PER M 0,32 € zero amb trenta-dos Euros

06-6 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de
material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

TOTAL EUROS PER M3 31,49 € trenta-u amb quaranta-nou
Euros

06-7 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

TOTAL EUROS PER M3 11,37 € onze amb trenta-set Euros

06-8 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 95,46 € noranta-cinc amb
quaranta-sis Euros

06-9 FDKZH9B4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter, grabat tipus de servei.

TOTAL EUROS PER U 115,30 € cent  quinze amb trenta
Euros

06-10 F22553R U Formació de xarxa provisional de subministrament d'aigua
TOTAL EUROS PER U 1.475,81 € mil quatre-cents

setanta-cinc amb
vuitanta-u Euros
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06-11 FM213628 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i
de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior, connectat i
comprovat, amb placa de 40x40 a paret.

TOTAL EUROS PER U 1.133,60 € mil cent  trenta-tres amb
seixanta Euros

06-12 FJS51613 M Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm
de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

TOTAL EUROS PER M 2,02 € dos amb dos Euros

06-13 FFB26356 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de polietilè pe
40 de color negre amb bandes blaves, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de
gruix, pn=10 atm, enterrada.

TOTAL EUROS PER M 6,54 € sis amb cinquanta-quatre
Euros

06-14 FJSA31E1 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 24 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

TOTAL EUROS PER U 429,71 € quatre-cents vint-i-nou
amb setanta-u Euros

06-15 FJSB2322 U Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i polipropilè, connexions roscades, de 1" de
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 vca, amb possibilitat d'apertura manual i
regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa.

TOTAL EUROS PER U 61,99 € seixanta-u amb
noranta-nou Euros

06-16 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornícula, amb
dos claus de tall de comporta.

TOTAL EUROS PER U 60,90 € seixanta amb noranta
Euros

06-17 URA010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per
tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de
gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.

TOTAL EUROS PER U 201,12 € dos-cents u amb dotze
Euros

06-18 FJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus
barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb
junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada

TOTAL EUROS PER U 182,46 € cent  vuitanta-dos amb
quaranta-sis Euros

06-19 02001 U Derivació amb t pe electrosoldable dn125/125
TOTAL EUROS PER U 91,00 € noranta-u Euros

06-20 02002 U Vàlvula de comporta embridada dn.100, amb registre, instal·lada sobre canonada
pe

TOTAL EUROS PER U 328,38 € tres-cents vint-i-vuit amb
trenta-vuit Euros

06-21 03001 U Reposició d'escomesa existent fins a 50mm, formada per collari de presa,
enllaços de connexió i aixeta entrada

TOTAL EUROS PER U 444,50 € quatre-cents
quaranta-quatre amb
cinquanta Euros

06-22 03002 U Fabricació d'escomesa amb comptador de regatge i amb arqueta de registre hdpe
TOTAL EUROS PER U 463,59 € quatre-cents seixanta-tres

amb cinquanta-nou Euros
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 XARXA D'ENLLUMENAT
07-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
TOTAL EUROS PER M3 15,94 € quinze amb noranta-quatre

Euros

07-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

TOTAL EUROS PER M3 33,38 € trenta-tres amb trenta-vuit
Euros

07-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 72,26 € setanta-dos amb vint-i-sis
Euros

07-4 FDG31357 M Canalització amb tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 5,86 € cinc amb vuitanta-sis
Euros

07-5 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

TOTAL EUROS PER M3 11,37 € onze amb trenta-set Euros

07-6 F2285SR0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

TOTAL EUROS PER M3 29,26 € vint-i-nou amb vint-i-sis
Euros

07-7 FDK256F3 U Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

TOTAL EUROS PER U 66,49 € seixanta-sis amb
quaranta-nou Euros

07-8 FDKZH5C4 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa
"fundición dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe d400 segons norma une-en 124, col.locat amb morter, amb grabat
tipus de servei.

TOTAL EUROS PER U 27,82 € vint-i-set amb vuitanta-dos
Euros

07-9 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
TOTAL EUROS PER M 6,07 € sis amb set Euros

07-10 FGD1222E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

TOTAL EUROS PER U 23,27 € vint-i-tres amb vint-i-set
Euros

07-11 FG312552 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

TOTAL EUROS PER M 4,37 € quatre amb trenta-set
Euros

07-12 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i
muntat superficialment

TOTAL EUROS PER M 5,51 € cinc amb cinquanta-u
Euros
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07-13 BNHE124S PA Partida de legalització d'enllumenat, inclou projecte i legalització de la instal.lació.
TOTAL EUROS PER PA 412,24 € quatre-cents dotze amb

vint-i-quatre Euros

07-14 FHNN2021 U Subministre i col·locació de conjunt model "platea pro", model p871. Llumenera
per il·luminació d'exterior amb òptica viària de llum directe, amb led de potència
33 w. El cos és d'alumini en1706ac 46100lf, i s'ha sotmes a un tractament multi
fase de desengressat, fluor-zirconi i segellat. Imprimació, pintura acrílica líquida i
cui a 150ºc, per proporcionar altes resitències als agents atmosfèrics i al rajos
uv.vidre de tancament sòdic-càlcic templat amb 5 mm de gruix. Color 3000k,
intensitat lumínica de 3520lm

TOTAL EUROS PER U 675,00 € sis-cents setanta-cinc
Euros

07-15 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de
responsabilitat civil.

TOTAL EUROS PER U 450,00 € quatre-cents cinquanta
Euros

07-16 DIE101 M Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

TOTAL EUROS PER M 1,65 € u amb seixanta-cinc Euros

07-17 DIE102 M Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

TOTAL EUROS PER M 0,56 € zero amb cinquanta-sis
Euros

07-18 DUI020 U Desmuntatge de lluminaria de fins a 6 m d'altura, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació.

TOTAL EUROS PER U 21,80 € vint-i-u amb vuitanta Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
08-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
TOTAL EUROS PER M3 15,94 € quinze amb noranta-quatre

Euros

08-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

TOTAL EUROS PER M3 33,38 € trenta-tres amb trenta-vuit
Euros

08-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 72,26 € setanta-dos amb vint-i-sis
Euros

08-4 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 45x20 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 10,95 € deu amb noranta-cinc
Euros

08-5 FDGZU013 M Banda contínua de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc,
amb l'inscripció "atenció! a sota hi ha cables elèctrics" i triangle de risc elèctric.,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

TOTAL EUROS PER M 0,47 € zero amb quaranta-set
Euros
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08-6 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

TOTAL EUROS PER M3 11,37 € onze amb trenta-set Euros

08-7 FDK282GA U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 103,02 € cent  tres amb dos Euros

08-8 FDKZHLD4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter, amb grabat tipus de servei.

TOTAL EUROS PER U 277,91 € dos-cents setanta-set amb
noranta-u Euros

08-9 IEC010 U Subministre i col.locació de caixa empotrada a façana (de cdu ), de formigó
prefabricat, dimensions cdu: 1,50x0,80x0,30 m.

TOTAL EUROS PER U 184,63 € cent  vuitanta-quatre amb
seixanta-tres Euros

08-10 XBT2021 PA Previsió de treballs d'acabats de les peces i palometes que treuen
TOTAL EUROS PER PA 20,00 € vint Euros

08-11 N.01 UT. Pressupost fecsa per a afectació xarxa existent i noves instal·lacions.
TOTAL EUROS PER UT. 10.145,98 € deu mil cent 

quaranta-cinc amb
noranta-vuit Euros

08-12 N.02 UT Gestió de permisos i projecte d'execució de la variant i gestió amb companyia
TOTAL EUROS PER UT 2.350,00 € dos mil tres-cents

cinquanta Euros

08-13 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de
responsabilitat civil.

TOTAL EUROS PER U 450,00 € quatre-cents cinquanta
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 XARXA DE TELEFONIA
09-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
TOTAL EUROS PER M3 15,94 € quinze amb noranta-quatre

Euros

09-2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

TOTAL EUROS PER M3 33,38 € trenta-tres amb trenta-vuit
Euros

09-3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

TOTAL EUROS PER M3 72,26 € setanta-dos amb vint-i-sis
Euros

09-4 FDG34378 M Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per 4 tubs de
diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de pvc rígid i dau de recobriment de 45x45 cm
de formigó hm-20/p/20/i

TOTAL EUROS PER M 30,32 € trenta amb trenta-dos
Euros
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09-5 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

TOTAL EUROS PER M3 11,37 € onze amb trenta-set Euros

09-6 FDK26E17 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus hf-ii, per a instal·lacions
de telefonia, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 532,13 € cinc-cents trenta-dos amb
tretze Euros

09-7 FDK26J17 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus mf-ii, per a instal·lacions
de telefonia, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

TOTAL EUROS PER U 191,86 € cent  noranta-u amb
vuitanta-sis Euros

09-8 GDK35UG PA Connexió de serveis existents
TOTAL EUROS PER PA 762,00 € set-cents seixanta-dos

Euros

09-9 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de
responsabilitat civil.

TOTAL EUROS PER U 450,00 € quatre-cents cinquanta
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 XARXA DE GAS
10-1 DM2021 M Modificació de trams de xarxa de gas preexistent

TOTAL EUROS PER M 400,00 € quatre-cents Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PAVIMENTS
11-1 MBG010 M3 Subbase granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 97% del proctor

modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 97% del proctor modificat de la
màxima obtinguda a l'assaig proctor modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

TOTAL EUROS PER M3 25,19 € vint-i-cinc amb dinou
Euros

11-2 F9365H31 M3 Base de formigó hm-20/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

TOTAL EUROS PER M3 94,39 € noranta-quatre amb
trenta-nou Euros

11-3 F9F5TH2JB M2 Llamborda: subministrament i col·locacióo de llambordes de formigó prefabricat
d'alta qualitat de la familia doble capa i model terana six marca breinco o
equivalent, amb peces de 20x10x10cm, sense bisellar amb elements espaiadors
de 3 mm, de color "arena". Té una resistència la ruptura de 3.6mpa, una càrrega
de ruptura mitja per unitat de longitud de 250n/mm. 
Morter: es col·loca sobre base de morter fresc de 2 cm com a mínim i 3 cm com a
màxim de gruix, sotmés a una exposició de la classe cf4, amb alta resistència a
compressió, resistent a les sals de desglaç, als ciles de gel-desgel. En sacs de 25
kg, model mapestones tfb 60 de mapei o equivalent.
Punt d'unió: beurada de ciment blanc de conglomerants hidràulics d'acció
putzelànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials per a la
col·locació de peces de pedra, marca mapestone 3 primer de mapei o equivalent. 
Rejuntat: amb ciment i sorra grandària màxima de 2 mm, doble escobrat i
humitejat sense pressió.

TOTAL EUROS PER M2 133,70 € cent  trenta-tres amb
setanta Euros
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11-4 F9F5TH0Fb M2 Paviment drenant de llosa de formigó prefabricat de 40x40x12 cm, model "llosa
trama" de la marca breinco, formació d'illes de 8x8 cm per plantació de gesta amb
una superfície del 60% tapat amb llambordes.
Es col·locarà sub-base de morter de 3cm de gruix per aportar estabilitzat al
paviment.
Les sub-bases, bases i peces de paviment drenant, estaran convenientment
esteses i anivellades amb la pendent necessària.

TOTAL EUROS PER M2 66,03 € seixanta-sis amb tres
Euros

11-5 F9G8CTA0 M2 Paviment de formigó ha-25/p/20/ii+a de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, per a paviment continu, de 20 cm de
gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat ratllat i compactació amb
martell vibrant

TOTAL EUROS PER M2 24,00 € vint-i-quatre Euros

11-6 F9H11251 M² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus d12.categoria de tràfic pesat t4, imdp (vehicle pesat/dia)
<50, >25. Dues capes de paviment asfàltic, amb base de formigó de 20 cm i
sub-base.

TOTAL EUROS PER M² 11,85 € onze amb vuitanta-cinc
Euros

11-7 MPP2021 M2 Paviment de llamborda sobre base de ciment cola
TOTAL EUROS PER M2 31,82 € trenta-u amb vuitanta-dos

Euros

11-8 F9GZ2524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de
fondària, amb mitjans mecànics

TOTAL EUROS PER M 6,86 € sis amb vuitanta-sis Euros

11-9 F7883202 M2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització
tipus ed amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

TOTAL EUROS PER M2 22,72 € vint-i-dos amb setanta-dos
Euros

11-10 BD5L7Q0 M2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 4 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 500 kn/m2

TOTAL EUROS PER M2 8,71 € vuit amb setanta-u Euros

11-11 43512H30b M3 Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb bomba, armat amb 30
kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades, per a nou tram de tanca,
de 40x40cm amb barres de diàmetre 12. Veure plànols.

TOTAL EUROS PER M3 145,79 € cent  quaranta-cinc amb
setanta-nou Euros

11-12 FEA020 M2 Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada r10 (10 n/mm²), per
revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, m-7,5, subministrat a granel,
amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "u" en
formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè,
ha-25/b/12/iia, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015
m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer une-en 10080 b
500 s, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en
calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

TOTAL EUROS PER M2 43,95 € quaranta-tres amb
noranta-cinc Euros

11-13 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

TOTAL EUROS PER M2 25,09 € vint-i-cinc amb nou Euros
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11-14 RFP010 M2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda
amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament
exterior de morter. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars

TOTAL EUROS PER M2 9,31 € nou amb trenta-u Euros

11-15 F8J35A7K M Remat superior de mur de tancament, amb peces de 50x25x4 cm.
TOTAL EUROS PER M 27,30 € vint-i-set amb trenta Euros

11-16 F32DCB26 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta acabat amb
melamina, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,la
cara interior amb encofrat perdut d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

TOTAL EUROS PER M2 39,03 € trenta-nou amb tres Euros

11-17 F96AUA40 M Vorada de xapa d'acer corten, formada per passamà en forma de "l", segons
detall, de 10 mm de gruix i 200 mm de desenvolupament total, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

TOTAL EUROS PER M 47,63 € quaranta-set amb
seixanta-tres Euros

11-18 4452145H M3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3,
formigó ha-25/b/10/i abocat amb bomba i armadura ap500 s d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

TOTAL EUROS PER M3 389,49 € tres-cents vuitanta-nou
amb quaranta-nou Euros

11-19 RSN110 M Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, en
paviment continu de formigó, amb panell rígid de poliestirè expandit.

TOTAL EUROS PER M 1,33 € u amb trenta-tres Euros

11-20 CQ20213 PA Acondicionament d'accés provisional del veins del carrer carmanxel
TOTAL EUROS PER PA 6.500,00 € sis mil cinc-cents Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 MOBILIARI URBÀ
12-1 FQ11GC10 U Subministre i col.locació de cadira model citizen, de la casa benito urban, o

similar, de 70 cm de llargària, formada per peus de fundició dúctil amb tractament
ferrus, procés protector del ferro, que garanteix una óptima resistència a la
corrosió, acabat amb imprimació d'epoxi i pintura de poliester en pols, amb cinc
taulons de 120x35 mm de secció de fusta tropical tractada amb protector
fungicida, insecticia i hidrofugant, collat amb cargoleria d'acer inoxidable,
col·locada amb fixacions mecàniques

TOTAL EUROS PER U 299,09 € dos-cents noranta-nou
amb nou Euros

12-2 FQ11HA32 U Subministre i col.locació de banc model citizen, de la casa benito urban, o similar,
de 175 cm de llargària, format per peus de fundició dúctil amb tractament ferrus,
procés protector del ferro, que garanteix una óptima resistència a la corrosió,
acabat amb imprimació d'epoxi i pintura de poliester en pols, amb cinc taulons de
120x35 mm de secció de fusta tropical tractada amb protector fungicida, insecticia
i hidrofugant, collat amb cargoleria d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions
mecàniques

TOTAL EUROS PER U 828,98 € vuit-cents vint-i-vuit amb
noranta-vuit Euros

12-3 FQ221031 U Subministre i col.locació de paperera model cilar ten-70l, de la casa durbanis, o
similar, de 70 litres de capacitat, formada per planxa d'acer corten de 3 mm de
gruix, acabat bernissat i tractament especial antigrafiti, i amb aro d'acer
inoxidable, ancorada amb perns sobre el paviment.

TOTAL EUROS PER U 394,96 € tres-cents noranta-quatre
amb noranta-sis Euros
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12-4 FQ31V31C U Font per a exteriors d'acer corten, de forma rectangular, de 60x15 cm de planta i
120 cm d'alçària de mides aproximades, amb empotrament al terra de 12 cm, amb
aixeta temporitzada de llautó, amb pulsador també de llautó, amb desguàs amb
forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó, segons detalls de
projecte. Amb cilindre de material corten.

TOTAL EUROS PER U 963,91 € nou-cents seixanta-tres
amb noranta-u Euros

12-5 FB121AAM M Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm,segons plànol, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

TOTAL EUROS PER M 98,83 € noranta-vuit amb
vuitanta-tres Euros

12-6 MLD110 M Xapa metàl·lica de peces flexibles de xapa llisa d'acer corten,6,0 mm de gruix i 2
m de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides
entre si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, per delimitar
espais i separar materials de pavimentació. Inclou 2 tub d'aereació per jardinera i
passamà de 60x5 cm. S'ha de contruir segons detalls del projecte amb totes les
peces necessàries.

TOTAL EUROS PER M 24,03 € vint-i-quatre amb tres
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 JARDINERIA
13-1 FR3P2111 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica

menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

TOTAL EUROS PER M3 59,91 € cinquanta-nou amb
noranta-u Euros

13-2 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a
màxim.amb grava d'entre 10-25 mm.

TOTAL EUROS PER M3 47,57 € quaranta-set amb
cinquanta-set Euros

13-3 NGX010 M2 Geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 5,4 kn/m i una resistència a la tracció
transversal de 5,9 kn/m, col·locat sobre el terreny

TOTAL EUROS PER M2 0,57 € zero amb cinquanta-set
Euros

13-4 NIM011 M2 Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmina de betum modificat amb elastòmer sbs, lbm(sbs)-30-fp, amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus eb
(rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb
cavalcaments. El preu no inclou la capa antipunxonament

TOTAL EUROS PER M2 13,28 € tretze amb vint-i-vuit Euros

13-5 NIM040 M2 Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior,
amb làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (pead/hdpe), amb nòduls
de 8 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la
compressió 150 kn/m² segons une-en iso 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i
massa nominal 0,7 kg/m²; col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls contra el
mur prèviament impermeabilitzat, fixada amb claus d'acer de 62 mm de longitud,
amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre, claus d'acer, amb
volandera (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior (0,3 m/m²)

TOTAL EUROS PER M2 13,78 € tretze amb setanta-vuit
Euros

13-6 K2182231 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

TOTAL EUROS PER M2 12,41 € dotze amb quaranta-u
Euros
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13-7 K81117D0 M2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4

TOTAL EUROS PER M2 18,06 € divuit amb sis Euros

13-8 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

TOTAL EUROS PER M2 25,09 € vint-i-cinc amb nou Euros

13-9 JSS021 U Laguerstrèmia (lagerstroemia indica) de 3 m d'alçada, amb inici de copa als 2 m,
produït en viver acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor
estàndard.

TOTAL EUROS PER U 238,63 € dos-cents trenta-vuit amb
seixanta-tres Euros

13-10 JSS021b U Laguerstrèmia (lagerstroemia arbustiva) de 1.20 m d'alçada, produït en viver
acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor estàndard.

TOTAL EUROS PER U 238,63 € dos-cents trenta-vuit amb
seixanta-tres Euros

13-11 JSP010b U Salvia vermella, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.contant 9 ut/m2.

TOTAL EUROS PER U 10,26 € deu amb vint-i-sis Euros

13-12 JSP010e U Salvia comuna, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.

TOTAL EUROS PER U 10,19 € deu amb dinou Euros

13-13 JSP010c U Plantació de romaní, subministrat en contenidor de 1,5 l, amb aportació d'un 35%
de terra vegetal garbellada.contant 6ut/m2.

TOTAL EUROS PER U 10,42 € deu amb quaranta-dos
Euros

13-14 JSP010d U Plantació de llorer, subministrat en contenidor 5 l, amb aportació d'un 35% de
terra vegetal garbellada. Amb una alçada de 1.5m.

TOTAL EUROS PER U 28,27 € vint-i-vuit amb vint-i-set
Euros

13-15 JSP010f U Plantació d'aspidistra ombra, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35%
de terra vegetal garbellada.

TOTAL EUROS PER U 10,74 € deu amb setanta-quatre
Euros

13-16 JSP010h U Plantació d'espígol, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.

TOTAL EUROS PER U 9,50 € nou amb cinquanta Euros

13-17 JSP010g U Plantació de menta, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.

TOTAL EUROS PER U 9,52 € nou amb cinquanta-dos
Euros

13-18 JSP010gb U Plantació d'abelia, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.

TOTAL EUROS PER U 9,45 € nou amb quaranta-cinc
Euros

13-19 F9F78LT U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 80x80, format de passamà de
200x10 cm, segons detalls de projecte.

TOTAL EUROS PER U 231,03 € dos-cents trenta-u amb
tres Euros

13-20 F9F78EKL U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 90x60 cm, format per perfils
laminats l-60, i passamà de 150x10, segons detalls de projecte.

TOTAL EUROS PER U 358,26 € tres-cents cinquanta-vuit
amb vint-i-sis Euros
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13-21 F9F78KM U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 120x40 cm, format per perfils
laminats i l-60, i passamà de 150x10, segons detalls de projecte.

TOTAL EUROS PER U 287,79 € dos-cents vuitanta-set
amb setanta-nou Euros

13-22 UJC020 M2 Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa
TOTAL EUROS PER M2 11,21 € onze amb vint-i-u Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 SEGURETAT I SALUT
14-1 1401253 PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execució, inclou partides de xarxa d'aigua i

altres serveis.
TOTAL EUROS PER PA 5.850,00 € cinc mil vuit-cents

cinquanta Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 CONTROL DE QUALITAT
15-1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons

la norma une 103501
TOTAL EUROS PER U 64,53 € seixanta-quatre amb

cinquanta-tres Euros

15-2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma une
103101

TOTAL EUROS PER U 31,70 € trenta-u amb setanta
Euros

15-3 J03D4204 U Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103103, une 103104

TOTAL EUROS PER U 36,13 € trenta-sis amb tretze Euros

15-4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del proctor normal d'una mostra de sòl, segons la
norma une 103500

TOTAL EUROS PER U 47,92 € quaranta-set amb
noranta-dos Euros

15-5 J03DM10X U Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma nlt 254
TOTAL EUROS PER U 88,61 € vuitanta-vuit amb

seixanta-u Euros

15-6 J03DY20G U Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de
sòl, segons la norma une 103602

TOTAL EUROS PER U 82,07 € vuitanta-dos amb set
Euros

15-7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma nlt 103
TOTAL EUROS PER U 12,77 € dotze amb setanta-set

Euros

15-8 J060A701 U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma une-en
12350-1, une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3

TOTAL EUROS PER U 99,28 € noranta-nou amb
vint-i-vuit Euros

15-9 JDV7H90F U Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de
sanejament de residuals i de pluvials, mitjançant filmació, un cop acabada l'obra.

TOTAL EUROS PER U 682,77 € sis-cents vuitanta-dos amb
setanta-set Euros

15-10 CQ20212 U Treballs d'aixecament topografic dels serveis executats, per incorporar en l'arxiu
"as build as" definitiu

TOTAL EUROS PER U 30,00 € trenta Euros

15-11 J03D9209 U Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal
(a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

TOTAL EUROS PER U 119,73 € cent  dinou amb
setanta-tres Euros
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15-12 J03D82021 U Control de la col·locació de llambordes amb presa de mostra del morter
realitzades per laboratori homologat, realitzades aleatòriament cada 16 hores de
treball.

TOTAL EUROS PER U 125,00 € cent  vint-i-cinc Euros
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QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS
01-1 0BC006 Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de

l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.
Mà d'obra 78,38 €
Maquinària 53,97 €
Mitjans auxiliars 2,65 €

TOTAL EUROS P… UT 135,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS
02-1 F2191306 m Demolició de vorada i rigola col·locades sobre formigó, amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Maquinària 3,61 €
TOTAL EUROS P… M 3,61 €

02-2 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Maquinària 4,96 €
TOTAL EUROS P… M2 4,96 €

02-3 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 4,74 €
TOTAL EUROS P… M2 4,74 €

02-4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Sense descomposició 6,55 €
TOTAL EUROS P… M2 6,55 €

02-5 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 6,15 €
TOTAL EUROS P… M2 6,15 €

02-6 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Mà d'obra 2,92 €
Maquinària 3,61 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 6,57 €

02-7 F21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Maquinària 5,26 €
TOTAL EUROS P… M 5,26 €

02-8 F2R64270 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
20 km

Maquinària 10,00 €
TOTAL EUROS P… M3 10,00 €

02-9 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Materials 10,00 €
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TOTAL EUROS P… M3 10,00 €

02-10 K2148271 m3 Enderroc de mur de tàpia, de pedra i totxo massís de 30 cm de gruix , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 71,10 €
Mitjans auxiliars 1,07 €

TOTAL EUROS P… M3 72,17 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES
03-1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb

pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Maquinària 3,57 €

TOTAL EUROS P… M3 3,57 €

03-2 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca tova, realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Maquinària 17,41 €
TOTAL EUROS P… M3 17,41 €

03-3 F221D8A6 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca dura, realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Maquinària 24,33 €
TOTAL EUROS P… M3 24,33 €

03-4 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm
Maquinària 1,19 €

TOTAL EUROS P… M2 1,19 €

03-5 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm
Mà d'obra 0,97 €
Maquinària 5,34 €
Materials 23,82 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 30,14 €

03-6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm
Maquinària 1,30 €

TOTAL EUROS P… M2 1,30 €

03-7 F2225123 m3 Excavació per fonaments, de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Mà d'obra 1,65 €
Maquinària 7,29 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M3 8,96 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUAL
04-1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Mà d'obra 4,63 €
Maquinària 11,24 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M3 15,94 €

04-2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

Mà d'obra 3,60 €
Maquinària 29,73 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 33,38 €

04-3 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Mà d'obra 13,75 €
Maquinària 58,30 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… M3 72,26 €

04-4 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

Mà d'obra 0,21 €
Maquinària 9,89 €

TOTAL EUROS P… M3 10,10 €

04-5 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rididesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja amb grau de dificultat mitja, inclòs
accessoris del
Sistema, com colzes, "t", reduccions, i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 12,85 €
Maquinària 2,02 €
Materials 13,45 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

TOTAL EUROS P… M 28,51 €

04-6 FD7JJ145 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, 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, segons la norma
une-en 13476-3, amb unió encolada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa.

Mà d'obra 10,93 €
Materials 9,46 €
Mitjans auxiliars 0,41 €

TOTAL EUROS P… M 20,80 €

04-7 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de
material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

Mà d'obra 2,31 €
Maquinària 6,74 €
Materials 22,41 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
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TOTAL EUROS P… M3 31,49 €

04-8 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Mà d'obra 3,53 €
Maquinària 7,79 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,37 €

04-9 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de
planta 1,65x1,65 m per a tub de diàmetre 100 cm

Mà d'obra 26,39 €
Materials 46,73 €
Mitjans auxiliars 0,40 €

TOTAL EUROS P… U 73,52 €

04-10 FDD15099 m Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, inclòs tram
proporcional de con final, amb boca de 60 cm.

Mà d'obra 44,90 €
Maquinària 4,88 €
Materials 115,05 €
Mitjans auxiliars 0,67 €

TOTAL EUROS P… M 165,50 €

04-11 FDDZ6DD4 u Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil d400 recolzada formada per
tapa articulada rodona practicable de diàmetre lliure interior 600mm i alçada
100mm amb descripció del servei que acull (pluvials / residuals) i marc rodó de
dimàtre exterior 85 mm i alçada 100mm amb junta elàstica de polietilè clipat sobre
el marc, anti-soroll i anti-desplaçament amb bloqueig de seguretat a 90º, sistema
antirobatori i obertura mitjançant tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio
sc de la casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part proporcional de
reforç de con superior amb formigó per a assentament correcta de la tapa.

Mà d'obra 23,84 €
Materials 171,30 €
Mitjans auxiliars 0,36 €

TOTAL EUROS P… U 195,50 €

04-12 F045KL53 u Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb xarxa
pública, inclòs la connexió al col.lector general.

Mà d'obra 55,89 €
Materials 23,71 €
Mitjans auxiliars 1,59 €

TOTAL EUROS P… U 81,19 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIAL
05-1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Mà d'obra 4,63 €
Maquinària 11,24 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M3 15,94 €

05-2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

Mà d'obra 3,60 €
Maquinària 29,73 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
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TOTAL EUROS P… M3 33,38 €

05-3 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Mà d'obra 13,75 €
Maquinària 58,30 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… M3 72,26 €

05-4 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

Mà d'obra 0,21 €
Maquinària 9,89 €

TOTAL EUROS P… M3 10,10 €

05-5 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rididesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja inclòs accessoris del sistema, com colzes,
"t", reduccions, i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 9,40 €
Maquinària 3,12 €
Materials 16,72 €
Mitjans auxiliars 0,14 €

TOTAL EUROS P… M 29,38 €

05-6 FD7JJ145 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, 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, segons la norma
une-en 13476-3, amb unió encolada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa.

Mà d'obra 10,93 €
Materials 9,46 €
Mitjans auxiliars 0,41 €

TOTAL EUROS P… M 20,80 €

05-7 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de
material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

Mà d'obra 2,31 €
Maquinària 6,74 €
Materials 22,41 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M3 31,49 €

05-8 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Mà d'obra 3,53 €
Maquinària 7,79 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,37 €

05-9 F046KL54 u Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb xarxa
pública, inclòs la connexió al col.lector general.

Mà d'obra 58,80 €
Materials 14,29 €
Mitjans auxiliars 1,46 €

TOTAL EUROS P… U 74,55 €
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05-10 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de
planta 1,65x1,65 m per a tub de diàmetre 100 cm

Mà d'obra 26,39 €
Materials 46,73 €
Mitjans auxiliars 0,40 €

TOTAL EUROS P… U 73,52 €

05-11 FDD15099 m Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, inclòs tram
proporcional de con final, amb boca de 60 cm.

Mà d'obra 44,90 €
Maquinària 4,88 €
Materials 115,05 €
Mitjans auxiliars 0,67 €

TOTAL EUROS P… M 165,50 €

05-12 FDDZ6DD4 u Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil d400 recolzada formada per
tapa articulada rodona practicable de diàmetre lliure interior 600mm i alçada
100mm amb descripció del servei que acull (pluvials / residuals) i marc rodó de
dimàtre exterior 85 mm i alçada 100mm amb junta elàstica de polietilè clipat sobre
el marc, anti-soroll i anti-desplaçament amb bloqueig de seguretat a 90º, sistema
antirobatori i obertura mitjançant tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio
sc de la casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part proporcional de
reforç de con superior amb formigó per a assentament correcta de la tapa.

Mà d'obra 23,84 €
Materials 171,30 €
Mitjans auxiliars 0,36 €

TOTAL EUROS P… U 195,50 €

05-13 C2021 m Subministre i col·locació de canal de formigó polimèric, de100 mm d'ample interior i
136mm exterior, 300 mm d'altura i diàmetre 110mm de tub de sortida, model
multiv+r100g00r i reixa ranurada galvanitzada, model grl100rodh200, 9.8 mm
d'obertura de reixa, 20 cm d'altura i 126 de base, de la marca ulma. Classe de
càrrega d400.

Sense descomposició 125,20 €
TOTAL EUROS P… M 125,20 €

05-14 UAI020 u Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. El preu inclou el reblert de
l'extradós amb material granular, però no inclou l'excavació. Model u-300-f 75
fundició dùctil fàbreges, inclou canal i reixa

Mà d'obra 16,56 €
Materials 67,61 €

TOTAL EUROS P… U 84,17 €

05-15 UAI020b u Subministra i col·locació de canal+reixa de fossa dúcil,de 98x49 cm de reixa,55 cm
mida exterior de canal i 41.5 cm de mida interior, i 30cm d'altura, classe d400

Mà d'obra 167,39 €
Materials 67,61 €

TOTAL EUROS P… U 235,00 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 XARXA D'AIGUA POTABLE
06-1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Mà d'obra 4,63 €
Maquinària 11,24 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M3 15,94 €

06-2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

Mà d'obra 3,60 €
Maquinària 29,73 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 33,38 €

06-3 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Mà d'obra 13,75 €
Maquinària 58,30 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… M3 72,26 €

06-4 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 9,31 €
Materials 12,06 €
Mitjans auxiliars 0,14 €

TOTAL EUROS P… M 21,51 €

06-5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Mà d'obra 0,21 €
Materials 0,11 €

TOTAL EUROS P… M 0,32 €

06-6 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de
material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

Mà d'obra 2,31 €
Maquinària 6,74 €
Materials 22,41 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M3 31,49 €

06-7 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Mà d'obra 3,53 €
Maquinària 7,79 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,37 €

06-8 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació
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Mà d'obra 78,68 €
Maquinària 0,06 €
Materials 15,55 €
Mitjans auxiliars 1,17 €

TOTAL EUROS P… U 95,46 €

06-9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter, grabat tipus de servei.

Mà d'obra 26,14 €
Materials 88,77 €
Mitjans auxiliars 0,39 €

TOTAL EUROS P… U 115,30 €

06-10 F22553R u Formació de xarxa provisional de subministrament d'aigua
Materials 1.475,81 €

TOTAL EUROS P… U 1.475,81 €

06-11 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i
de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior, connectat i
comprovat, amb placa de 40x40 a paret.

Mà d'obra 167,67 €
Materials 963,41 €
Mitjans auxiliars 2,52 €

TOTAL EUROS P… U 1.133,60 €

06-12 FJS51613 m Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm
de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

Mà d'obra 1,40 €
Materials 0,60 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M 2,02 €

06-13 FFB26356 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de polietilè pe
40 de color negre amb bandes blaves, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de
gruix, pn=10 atm, enterrada.

Mà d'obra 2,51 €
Materials 3,99 €
Mitjans auxiliars 0,04 €

TOTAL EUROS P… M 6,54 €

06-14 FJSA31E1 u Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 24 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Mà d'obra 60,20 €
Materials 368,00 €
Mitjans auxiliars 1,51 €

TOTAL EUROS P… U 429,71 €

06-15 FJSB2322 u Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i polipropilè, connexions roscades, de 1" de
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 vca, amb possibilitat d'apertura manual i
regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa.

Mà d'obra 12,25 €
Materials 49,56 €
Mitjans auxiliars 0,18 €

TOTAL EUROS P… U 61,99 €

06-16 URC010 u Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornícula, amb
dos claus de tall de comporta.

Mà d'obra 27,09 €
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Materials 31,47 €
Mitjans auxiliars 2,34 €

TOTAL EUROS P… U 60,90 €

06-17 URA010 u Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub
de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i
clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.

Mà d'obra 141,86 €
Materials 51,52 €
Mitjans auxiliars 7,74 €

TOTAL EUROS P… U 201,12 €

06-18 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus
barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb
junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Mà d'obra 34,42 €
Materials 147,52 €
Mitjans auxiliars 0,52 €

TOTAL EUROS P… U 182,46 €

06-19 02001 u Derivació amb t pe electrosoldable dn125/125
Sense descomposició 91,00 €

TOTAL EUROS P… U 91,00 €

06-20 02002 u Vàlvula de comporta embridada dn.100, amb registre, instal·lada sobre canonada
pe

Sense descomposició 328,38 €
TOTAL EUROS P… U 328,38 €

06-21 03001 u Reposició d'escomesa existent fins a 50mm, formada per collari de presa, enllaços
de connexió i aixeta entrada

Sense descomposició 444,50 €
TOTAL EUROS P… U 444,50 €

06-22 03002 u Fabricació d'escomesa amb comptador de regatge i amb arqueta de registre hdpe
Sense descomposició 463,59 €

TOTAL EUROS P… U 463,59 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 XARXA D'ENLLUMENAT
07-1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Mà d'obra 4,63 €
Maquinària 11,24 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M3 15,94 €

07-2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

Mà d'obra 3,60 €
Maquinària 29,73 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 33,38 €

07-3 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Mà d'obra 13,75 €
Maquinària 58,30 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
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TOTAL EUROS P… M3 72,26 €

07-4 FDG31357 m Canalització amb tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Mà d'obra 0,44 €
Materials 5,41 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 5,86 €

07-5 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Mà d'obra 3,53 €
Maquinària 7,79 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,37 €

07-6 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material
reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Mà d'obra 4,92 €
Maquinària 7,76 €
Materials 16,51 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M3 29,26 €

07-7 FDK256F3 u Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

Mà d'obra 50,36 €
Materials 15,37 €
Mitjans auxiliars 0,76 €

TOTAL EUROS P… U 66,49 €

07-8 FDKZH5C4 u Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa
"fundición dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe d400 segons norma une-en 124, col.locat amb morter, amb grabat
tipus de servei.

Mà d'obra 14,47 €
Materials 13,35 €

TOTAL EUROS P… U 27,82 €

07-9 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Mà d'obra 4,41 €
Materials 1,59 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M 6,07 €

07-10 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Mà d'obra 8,32 €
Materials 14,83 €
Mitjans auxiliars 0,12 €

TOTAL EUROS P… U 23,27 €

07-11 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació
rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Mà d'obra 1,47 €
Materials 2,88 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
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TOTAL EUROS P… M 4,37 €

07-12 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte
de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat
superficialment

Mà d'obra 1,76 €
Materials 3,72 €
Mitjans auxiliars 0,03 €

TOTAL EUROS P… M 5,51 €

07-13 BNHE124S pa Partida de legalització d'enllumenat, inclou projecte i legalització de la instal.lació.
Mà d'obra 78,39 €
Materials 332,67 €
Mitjans auxiliars 1,18 €

TOTAL EUROS P… PA 412,24 €

07-14 FHNN2021 u Subministre i col·locació de conjunt model "platea pro", model p871. Llumenera per
il·luminació d'exterior amb òptica viària de llum directe, amb led de potència 33 w.
El cos és d'alumini en1706ac 46100lf, i s'ha sotmes a un tractament multi fase de
desengressat, fluor-zirconi i segellat. Imprimació, pintura acrílica líquida i cui a
150ºc, per proporcionar altes resitències als agents atmosfèrics i al rajos uv.vidre
de tancament sòdic-càlcic templat amb 5 mm de gruix. Color 3000k, intensitat
lumínica de 3520lm

Sense descomposició 675,00 €
TOTAL EUROS P… U 675,00 €

07-15 0X9010 u Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.

Maquinària 450,00 €
TOTAL EUROS P… U 450,00 €

07-16 DIE101 M Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 1,65 €
TOTAL EUROS P… M 1,65 €

07-17 DIE102 M Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 0,56 €
TOTAL EUROS P… M 0,56 €

07-18 DUI020 U Desmuntatge de lluminaria de fins a 6 m d'altura, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació.

Mà d'obra 19,90 €
Maquinària 1,90 €

TOTAL EUROS P… U 21,80 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
08-1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Mà d'obra 4,63 €
Maquinària 11,24 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M3 15,94 €

08-2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

Mà d'obra 3,60 €
Maquinària 29,73 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 33,38 €

08-3 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Mà d'obra 13,75 €
Maquinària 58,30 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… M3 72,26 €

08-4 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 45x20 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

Mà d'obra 0,40 €
Materials 10,54 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M 10,95 €

08-5 FDGZU013 m Banda contínua de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc,
amb l'inscripció "atenció! a sota hi ha cables elèctrics" i triangle de risc elèctric.,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

Mà d'obra 0,21 €
Materials 0,26 €

TOTAL EUROS P… M 0,47 €

08-6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Mà d'obra 3,53 €
Maquinària 7,79 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,37 €

08-7 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Mà d'obra 84,02 €
Maquinària 0,09 €
Materials 17,67 €
Mitjans auxiliars 1,24 €

TOTAL EUROS P… U 103,02 €
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08-8 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter, amb grabat tipus de servei.

Mà d'obra 18,85 €
Materials 258,78 €
Mitjans auxiliars 0,28 €

TOTAL EUROS P… U 277,91 €

08-9 IEC010 u Subministre i col.locació de caixa empotrada a façana (de cdu ), de formigó
prefabricat, dimensions cdu: 1,50x0,80x0,30 m.

Mà d'obra 90,19 €
Materials 90,82 €
Mitjans auxiliars 3,62 €

TOTAL EUROS P… U 184,63 €

08-10 XBT2021 Pa Previsió de treballs d'acabats de les peces i palometes que treuen
Sense descomposició 20,00 €

TOTAL EUROS P… PA 20,00 €

08-11 N.01 UT. Pressupost fecsa per a afectació xarxa existent i noves instal·lacions.
Sense descomposició 10.145,98 €

TOTAL EUROS P… UT. 10.145,98 €

08-12 N.02 UT Gestió de permisos i projecte d'execució de la variant i gestió amb companyia
Sense descomposició 2.350,00 €

TOTAL EUROS P… UT 2.350,00 €

08-13 0X9010 u Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.

Maquinària 450,00 €
TOTAL EUROS P… U 450,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 XARXA DE TELEFONIA
09-1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de

trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Mà d'obra 4,63 €
Maquinària 11,24 €
Mitjans auxiliars 0,07 €

TOTAL EUROS P… M3 15,94 €

09-2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora

Mà d'obra 3,60 €
Maquinària 29,73 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 33,38 €

09-3 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
roca dura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Mà d'obra 13,75 €
Maquinària 58,30 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… M3 72,26 €

09-4 FDG34378 m Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format per 4 tubs de
diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de pvc rígid i dau de recobriment de 45x45 cm
de formigó hm-20/p/20/i
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Mà d'obra 6,68 €
Materials 23,54 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… M 30,32 €

09-5 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Mà d'obra 3,53 €
Maquinària 7,79 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M3 11,37 €

09-6 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus hf-ii, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Mà d'obra 22,64 €
Maquinària 7,21 €
Materials 501,94 €
Mitjans auxiliars 0,34 €

TOTAL EUROS P… U 532,13 €

09-7 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus mf-ii, per a instal·lacions
de telefonia, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Mà d'obra 16,75 €
Maquinària 7,21 €
Materials 167,65 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… U 191,86 €

09-8 GDK35UG Pa Connexió de serveis existents
Materials 762,00 €

TOTAL EUROS P… PA 762,00 €

09-9 0X9010 u Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball. El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.

Maquinària 450,00 €
TOTAL EUROS P… U 450,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 XARXA DE GAS
10-1 DM2021 M Modificació de trams de xarxa de gas preexistent

Sense descomposició 400,00 €
TOTAL EUROS P… M 400,00 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PAVIMENTS
11-1 MBG010 m3 Subbase granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 97% del proctor

modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir
una densitat seca no inferior al al 97% del proctor modificat de la màxima
obtinguda a l'assaig proctor modificat, per a millora de les propietats resistents del
terreny.

Maquinària 6,01 €
Materials 19,18 €

TOTAL EUROS P… M3 25,19 €

11-2 F9365H31 m3 Base de formigó hm-20/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Mà d'obra 12,51 €
Maquinària 21,34 €
Materials 60,35 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

TOTAL EUROS P… M3 94,39 €

11-3 F9F5TH2… M2 Llamborda: subministrament i col·locacióo de llambordes de formigó prefabricat
d'alta qualitat de la familia doble capa i model terana six marca breinco o
equivalent, amb peces de 20x10x10cm, sense bisellar amb elements espaiadors
de 3 mm, de color "arena". Té una resistència la ruptura de 3.6mpa, una càrrega de
ruptura mitja per unitat de longitud de 250n/mm. 
Morter: es col·loca sobre base de morter fresc de 2 cm com a mínim i 3 cm com a
màxim de gruix, sotmés a una exposició de la classe cf4, amb alta resistència a
compressió, resistent a les sals de desglaç, als ciles de gel-desgel. En sacs de 25
kg, model mapestones tfb 60 de mapei o equivalent.
Punt d'unió: beurada de ciment blanc de conglomerants hidràulics d'acció
putzelànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials per a la
col·locació de peces de pedra, marca mapestone 3 primer de mapei o equivalent. 
Rejuntat: amb ciment i sorra grandària màxima de 2 mm, doble escobrat i humitejat
sense pressió.

Mà d'obra 38,26 €
Materials 95,44 €

TOTAL EUROS P… M2 133,70 €

11-4 F9F5TH0… m2 Paviment drenant de llosa de formigó prefabricat de 40x40x12 cm, model "llosa
trama" de la marca breinco, formació d'illes de 8x8 cm per plantació de gesta amb
una superfície del 60% tapat amb llambordes.
Es col·locarà sub-base de morter de 3cm de gruix per aportar estabilitzat al
paviment.
Les sub-bases, bases i peces de paviment drenant, estaran convenientment
esteses i anivellades amb la pendent necessària.

Mà d'obra 22,46 €
Materials 43,57 €

TOTAL EUROS P… M2 66,03 €

11-5 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó ha-25/p/20/ii+a de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, per a paviment continu, de 20 cm de
gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat ratllat i compactació amb
martell vibrant

Mà d'obra 8,41 €
Maquinària 1,82 €
Materials 13,64 €
Mitjans auxiliars 0,13 €

TOTAL EUROS P… M2 24,00 €
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11-6 F9H11251 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus d12.categoria de tràfic pesat t4, imdp (vehicle pesat/dia)
<50, >25. Dues capes de paviment asfàltic, amb base de formigó de 20 cm i
sub-base.

Mà d'obra 0,48 €
Maquinària 0,36 €
Materials 11,00 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M² 11,85 €

11-7 MPP2021 M2 Paviment de llamborda sobre base de ciment cola
Mà d'obra 31,20 €
Materials 0,62 €

TOTAL EUROS P… M2 31,82 €

11-8 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de
fondària, amb mitjans mecànics

Mà d'obra 4,24 €
Maquinària 2,56 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

TOTAL EUROS P… M 6,86 €

11-9 F7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització
tipus ed amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Mà d'obra 20,18 €
Materials 2,24 €
Mitjans auxiliars 0,30 €

TOTAL EUROS P… M2 22,72 €

11-10 BD5L7Q0 M2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 4 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 500 kn/m2

Sense descomposició 8,71 €
TOTAL EUROS P… M2 8,71 €

11-11 43512H30b m3 Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb bomba, armat amb 30
kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades, per a nou tram de tanca,
de 40x40cm amb barres de diàmetre 12. Veure plànols.

Mà d'obra 31,47 €
Maquinària 22,26 €
Materials 91,58 €
Mitjans auxiliars 0,48 €

TOTAL EUROS P… M3 145,79 €

11-12 FEA020 m2 Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada r10 (10 n/mm²), per
revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, m-7,5, subministrat a granel,
amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "u" en
formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè,
ha-25/b/12/iia, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015
m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer une-en 10080 b 500
s, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent
amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada,
rendiment 2,45 m/m².

Mà d'obra 26,59 €
Maquinària 0,16 €
Materials 17,20 €

TOTAL EUROS P… M2 43,95 €
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11-13 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

Mà d'obra 22,21 €
Materials 2,55 €
Mitjans auxiliars 0,33 €

TOTAL EUROS P… M2 25,09 €

11-14 RFP010 M2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5
a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de
morter. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars

Mà d'obra 6,70 €
Materials 2,51 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… M2 9,31 €

11-15 F8J35A7K m Remat superior de mur de tancament, amb peces de 50x25x4 cm.
Mà d'obra 12,91 €
Materials 14,20 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

TOTAL EUROS P… M 27,30 €

11-16 F32DCB26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta acabat amb
melamina, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,la
cara interior amb encofrat perdut d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Mà d'obra 33,60 €
Materials 4,59 €
Mitjans auxiliars 0,84 €

TOTAL EUROS P… M2 39,03 €

11-17 F96AUA40 m Vorada de xapa d'acer corten, formada per passamà en forma de "l", segons detall,
de 10 mm de gruix i 200 mm de desenvolupament total, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

Mà d'obra 6,60 €
Materials 40,93 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… M 47,63 €

11-18 4452145H m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
ha-25/b/10/i abocat amb bomba i armadura ap500 s d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3

Mà d'obra 224,01 €
Maquinària 24,04 €
Materials 136,27 €
Mitjans auxiliars 5,17 €

TOTAL EUROS P… M3 389,49 €

11-19 RSN110 m Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, en
paviment continu de formigó, amb panell rígid de poliestirè expandit.

Mà d'obra 1,19 €
Materials 0,14 €

TOTAL EUROS P… M 1,33 €

11-20 CQ20213 pa Acondicionament d'accés provisional del veins del carrer carmanxel
Sense descomposició 6.500,00 €

TOTAL EUROS P… PA 6.500,00 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 MOBILIARI URBÀ
12-1 FQ11GC10 u Subministre i col.locació de cadira model citizen, de la casa benito urban, o similar,

de 70 cm de llargària, formada per peus de fundició dúctil amb tractament ferrus,
procés protector del ferro, que garanteix una óptima resistència a la corrosió,
acabat amb imprimació d'epoxi i pintura de poliester en pols, amb cinc taulons de
120x35 mm de secció de fusta tropical tractada amb protector fungicida, insecticia i
hidrofugant, collat amb cargoleria d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions
mecàniques

Mà d'obra 22,48 €
Materials 276,05 €
Mitjans auxiliars 0,56 €

TOTAL EUROS P… U 299,09 €

12-2 FQ11HA32 u Subministre i col.locació de banc model citizen, de la casa benito urban, o similar,
de 175 cm de llargària, format per peus de fundició dúctil amb tractament ferrus,
procés protector del ferro, que garanteix una óptima resistència a la corrosió,
acabat amb imprimació d'epoxi i pintura de poliester en pols, amb cinc taulons de
120x35 mm de secció de fusta tropical tractada amb protector fungicida, insecticia i
hidrofugant, collat amb cargoleria d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions
mecàniques

Mà d'obra 22,48 €
Materials 805,94 €
Mitjans auxiliars 0,56 €

TOTAL EUROS P… U 828,98 €

12-3 FQ221031 u Subministre i col.locació de paperera model cilar ten-70l, de la casa durbanis, o
similar, de 70 litres de capacitat, formada per planxa d'acer corten de 3 mm de
gruix, acabat bernissat i tractament especial antigrafiti, i amb aro d'acer inoxidable,
ancorada amb perns sobre el paviment.

Mà d'obra 24,07 €
Materials 370,53 €
Mitjans auxiliars 0,36 €

TOTAL EUROS P… U 394,96 €

12-4 FQ31V31C u Font per a exteriors d'acer corten, de forma rectangular, de 60x15 cm de planta i
120 cm d'alçària de mides aproximades, amb empotrament al terra de 12 cm, amb
aixeta temporitzada de llautó, amb pulsador també de llautó, amb desguàs amb
forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó, segons detalls de projecte.
Amb cilindre de material corten.

Mà d'obra 175,67 €
Maquinària 0,13 €
Materials 783,75 €
Mitjans auxiliars 4,36 €

TOTAL EUROS P… U 963,91 €

12-5 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm,segons plànol, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

Mà d'obra 14,17 €
Materials 84,45 €
Mitjans auxiliars 0,21 €

TOTAL EUROS P… M 98,83 €

12-6 MLD110 M Xapa metàl·lica de peces flexibles de xapa llisa d'acer corten,6,0 mm de gruix i 2 m
de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si
mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, per delimitar espais i
separar materials de pavimentació. Inclou 2 tub d'aereació per jardinera i passamà
de 60x5 cm. S'ha de contruir segons detalls del projecte amb totes les peces
necessàries.

Mà d'obra 9,38 €
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Materials 14,65 €
TOTAL EUROS P… M 24,03 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 JARDINERIA
13-1 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor

de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Mà d'obra 1,53 €
Maquinària 4,10 €
Materials 54,26 €
Mitjans auxiliars 0,02 €

TOTAL EUROS P… M3 59,91 €

13-2 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a
màxim.amb grava d'entre 10-25 mm.

Mà d'obra 0,21 €
Maquinària 0,50 €
Materials 46,86 €

TOTAL EUROS P… M3 47,57 €

13-3 NGX010 M2 Geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 5,4 kn/m i una resistència a la tracció
transversal de 5,9 kn/m, col·locat sobre el terreny

Mà d'obra 0,11 €
Materials 0,46 €

TOTAL EUROS P… M2 0,57 €

13-4 NIM011 M2 Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmina de betum modificat amb elastòmer sbs, lbm(sbs)-30-fp, amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus eb
(rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb
cavalcaments. El preu no inclou la capa antipunxonament

Mà d'obra 8,61 €
Materials 4,67 €

TOTAL EUROS P… M2 13,28 €

13-5 NIM040 M2 Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior,
amb làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (pead/hdpe), amb nòduls de
8 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió
150 kn/m² segons une-en iso 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal
0,7 kg/m²; col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament
impermeabilitzat, fixada amb claus d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera
tova de polietilè de 36 mm de diàmetre, claus d'acer, amb volandera (2 u/m²).
Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior (0,3 m/m²)

Mà d'obra 9,34 €
Materials 4,44 €

TOTAL EUROS P… M2 13,78 €

13-6 K2182231 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 12,41 €
TOTAL EUROS P… M2 12,41 €

13-7 K81117D0 M2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4

Mà d'obra 16,29 €
Maquinària 0,02 €
Materials 1,75 €

ROCABERTÍ Pàgina: 78

Quadre de Preus Nº2
Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL



TOTAL EUROS P… M2 18,06 €

13-8 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

Mà d'obra 22,21 €
Materials 2,55 €
Mitjans auxiliars 0,33 €

TOTAL EUROS P… M2 25,09 €

13-9 JSS021 u Laguerstrèmia (lagerstroemia indica) de 3 m d'alçada, amb inici de copa als 2 m,
produït en viver acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor
estàndard.

Materials 233,95 €
Mitjans auxiliars 4,68 €

TOTAL EUROS P… U 238,63 €

13-10 JSS021b u Laguerstrèmia (lagerstroemia arbustiva) de 1.20 m d'alçada, produït en viver
acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor estàndard.

Materials 233,95 €
Mitjans auxiliars 4,68 €

TOTAL EUROS P… U 238,63 €

13-11 JSP010b u Salvia vermella, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.contant 9 ut/m2.

Mà d'obra 0,98 €
Maquinària 0,79 €
Materials 8,29 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… U 10,26 €

13-12 JSP010e u Salvia comuna, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.

Mà d'obra 0,91 €
Maquinària 0,79 €
Materials 8,29 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… U 10,19 €

13-13 JSP010c u Plantació de romaní, subministrat en contenidor de 1,5 l, amb aportació d'un 35%
de terra vegetal garbellada.contant 6ut/m2.

Mà d'obra 1,14 €
Maquinària 0,79 €
Materials 8,29 €
Mitjans auxiliars 0,20 €

TOTAL EUROS P… U 10,42 €

13-14 JSP010d u Plantació de llorer, subministrat en contenidor 5 l, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada. Amb una alçada de 1.5m.

Mà d'obra 18,64 €
Maquinària 0,79 €
Materials 8,29 €
Mitjans auxiliars 0,55 €

TOTAL EUROS P… U 28,27 €

13-15 JSP010f u Plantació d'aspidistra ombra, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35%
de terra vegetal garbellada.

Mà d'obra 1,45 €
Maquinària 0,79 €
Materials 8,29 €
Mitjans auxiliars 0,21 €
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TOTAL EUROS P… U 10,74 €

13-16 JSP010h u Plantació d'espígol, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.

Mà d'obra 0,23 €
Maquinària 0,79 €
Materials 8,29 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

TOTAL EUROS P… U 9,50 €

13-17 JSP010g u Plantació de menta, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.

Mà d'obra 0,25 €
Maquinària 0,79 €
Materials 8,29 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

TOTAL EUROS P… U 9,52 €

13-18 JSP010gb u Plantació d'abelia, subministrat en contenidor, amb aportació d'un 35% de terra
vegetal garbellada.

Mà d'obra 0,18 €
Maquinària 0,79 €
Materials 8,29 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

TOTAL EUROS P… U 9,45 €

13-19 F9F78LT u Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 80x80, format de passamà de
200x10 cm, segons detalls de projecte.

Mà d'obra 110,04 €
Maquinària 5,65 €
Materials 113,04 €
Mitjans auxiliars 2,30 €

TOTAL EUROS P… U 231,03 €

13-20 F9F78EKL u Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 90x60 cm, format per perfils
laminats l-60, i passamà de 150x10, segons detalls de projecte.

Mà d'obra 156,86 €
Maquinària 9,43 €
Materials 188,55 €
Mitjans auxiliars 3,42 €

TOTAL EUROS P… U 358,26 €

13-21 F9F78KM u Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 120x40 cm, format per perfils
laminats i l-60, i passamà de 150x10, segons detalls de projecte.

Mà d'obra 130,93 €
Maquinària 7,34 €
Materials 146,72 €
Mitjans auxiliars 2,80 €

TOTAL EUROS P… U 287,79 €

13-22 UJC020 M2 Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa
Mà d'obra 7,03 €
Maquinària 0,23 €
Materials 3,95 €

TOTAL EUROS P… M2 11,21 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 SEGURETAT I SALUT
14-1 1401253 Pa Mesures de seguretat i salut en fase d'execució, inclou partides de xarxa d'aigua i

altres serveis.
Materials 5.850,00 €

TOTAL EUROS P… PA 5.850,00 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 CONTROL DE QUALITAT
15-1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una mostra de sòl, segons

la norma une 103501
Materials 64,53 €

TOTAL EUROS P… U 64,53 €

15-2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma une
103101

Materials 31,70 €
TOTAL EUROS P… U 31,70 €

15-3 J03D4204 u Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103103, une 103104

Materials 36,13 €
TOTAL EUROS P… U 36,13 €

15-4 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del proctor normal d'una mostra de sòl, segons la
norma une 103500

Materials 47,92 €
TOTAL EUROS P… U 47,92 €

15-5 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma nlt 254
Materials 88,61 €

TOTAL EUROS P… U 88,61 €

15-6 J03DY20G u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de
sòl, segons la norma une 103602

Materials 82,07 €
TOTAL EUROS P… U 82,07 €

15-7 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma nlt 103
Materials 12,77 €

TOTAL EUROS P… U 12,77 €

15-8 J060A701 u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma une-en
12350-1, une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3

Materials 99,28 €
TOTAL EUROS P… U 99,28 €

15-9 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de
sanejament de residuals i de pluvials, mitjançant filmació, un cop acabada l'obra.

Materials 682,77 €
TOTAL EUROS P… U 682,77 €

15-10 CQ20212 u Treballs d'aixecament topografic dels serveis executats, per incorporar en l'arxiu
"as build as" definitiu

Sense descomposició 30,00 €
TOTAL EUROS P… U 30,00 €

15-11 J03D9209 u Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma une 103502

Materials 119,73 €
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TOTAL EUROS P… U 119,73 €

15-12 J03D82021 u Control de la col·locació de llambordes amb presa de mostra del morter realitzades
per laboratori homologat, realitzades aleatòriament cada 16 hores de treball.

Sense descomposició 125,00 €
TOTAL EUROS P… U 125,00 €
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QUADRE DE LA MA D'OBRA
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1 A0121000 h Oficial 1a 23,30 21,314 496,62

2 A0122000 h Oficial 1a paleta 18,61 71,118 1.323,51

3 A0123000 H Oficial 1a encofrador 24,30 32,189 782,19

4 A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,61 10,803 201,04

5 A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69 29,707 703,76

6 A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,67 0,828 16,29

7 A012D000 h Oficial 1a pintor 24,50 10,263 251,44

8 A012F000 H Oficial 1a manyà 24,68 0,800 19,74

9 A012H000 h Oficial 1a electricista 20,33 27,336 555,74

10 A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08 231,130 5.565,61

11 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30 1.167,934 27.212,86

12 A0133000 H Ajudant encofrador 21,42 34,823 745,91

13 A0134000 h Ajudant ferrallista 17,35 12,033 208,77

14 A0135000 h Ajudant soldador 20,76 15,679 325,50

15 A013D000 h Ajudant pintor 21,75 10,263 223,22

16 A013F000 H Ajudant manyà 21,51 0,400 8,60

17 A013H000 h Ajudant electricista 17,32 30,436 527,15

18 A013M000 h Ajudant muntador 20,68 226,307 4.680,03

19 A013P000 h Ajudant jardiner 23,89 1,075 25,68

20 A0140000 h Manobre 20,68 1.035,789 21.420,12

21 A0150000 h Manobre especialista 16,97 146,126 2.479,76

22 mo002 h Oficial 1ª electricista. 20,33 0,574 11,67

23 mo003 h Oficial 1ª electricista 25,32 8,865 224,46

24 mo007 h Oficial 1ª lampista. 20,33 14,814 301,17

25 mo019 h Oficial 1ª construcció. 19,67 6,669 131,18

26 mo021 h Oficial 1ª construcció en treballs de
ram de paleta. 24,50 19,546 478,88

27 mo029 H Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants 24,50 0,599 14,68

28 mo039 h Oficial 1ª jardiner. 19,67 1,532 30,13

29 mo040 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,67 60,516 1.190,35

30 mo041 h Oficial 1º construcció obra civil 24,50 75,437 1.848,21

31 mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 24,50 4,680 114,66

32 mo058 h Ajudant col·locador de pedra natural. 20,68 3,816 78,91

33 mo067 H Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants 21,75 0,599 13,03

34 mo081 h Ajudant jardiner. 17,34 1,532 26,56

35 mo082 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,34 115,741 2.006,95

36 mo087 h Ajudant construcció civil 7,23 58,100 420,06
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37 mo090 h Ajudant ferrallista 21,75 4,680 101,79

38 mo094 h Ajudant electricista. 17,32 0,574 9,94

39 mo099 h Ajudant lampista. 17,32 4,371 75,71

40 mo102 h Ajudant electricista 21,72 8,865 192,55

41 mo105 h Peó ordinari construcció. 15,58 6,672 103,95

42 mo107 h Peó jardiner. 15,58 4,291 66,85

43 mo111 h Peó ordinari construcció 19,47 0,762 14,84

44 mo113 h Peó ordinari construcció 20,49 4,370 89,54

45 mo114 h Peó ordinari construcció en treballs
de ram de paleta. 20,46 16,328 334,07

46 mo115 h Peó jardiner. 20,46 1,798 36,79

Import Total 75.690,47
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QUADRE DE LA MAQUINARIA
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1 C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics 14,87 12,800 190,39

2 C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre
pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell
trencador 89,81 3,470 311,62

3 C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics
de 8 a 10 t, amb martell trencador 66,97 123,306 8.257,19

4 C1105A00 h Retroexcavadora amb martell
trencador 61,28 61,385 3.761,67

5 C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics
de 15 a 20 t 84,01 1,294 108,71

6 C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre
pneumàtics de 15 a 20 t 79,34 22,713 1.802,09

7 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics
de 8 a 10 t 48,26 223,718 10.796,63

8 C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95 42,062 2.395,43

9 C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t 66,20 49,811 3.297,49

10 C133A030 h Compactador duplex manual de 700
kg 8,85 57,902 512,14

11 C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,40 19,005 121,63

12 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 57,81 48,325 2.793,52

13 C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32 8,412 347,58

14 C1503000 h Camió grua 43,19 1,336 57,70

15 C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 148,38 39,178 5.813,39

16 C1705600 h Formigonera de 165 l 1,67 0,483 0,81

17 C1705700 h Formigonera de 250 l 2,84 0,045 0,13

18 C1709B00 h Estenedora per a paviments de
mescla bituminosa 53,99 1,020 55,07

19 C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i
betums autopropulsat pneumàtic 60,52 6,030 364,94

20 C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment 10,22 38,179 390,27

21 C2005000 h Regle vibratori 4,33 36,892 159,82

22 C200P000 h Equip i elements auxiliars per a
soldadura elèctrica 3,09 26,406 81,57

23 mq01exn… h Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kw. 58,45 1,986 116,08

24 mq02cia0… h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 50,52 4,050 204,61

25 mq02rod… h Safata vibrant de guiat manual, de
170 kg, amplada de treball 50 cm,
reversible. 5,36 1,806 9,68

26 mq02rot0… h Compactadora tàndem autopropulsat,
de 63 kw, de 9,65 t, amplada de
treball 168 cm 41,52 33,840 1.405,04
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27 mq04cag… h Camió amb grua de fins a 10 t. 54,67 17,161 938,17

28 mq04dua… h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t
de càrrega útil. 8,95 37,008 331,33

29 mq06hor… h Formigonera 1,68 0,352 0,59

30 mq06mm… h Mesclador continu amb sitja, per a
morter industrial en sec, subministrat
a granel 1,73 2,780 4,81

31 mq07cce… h Camió amb cistell elevador de braç
articulat de 16 m d'altura màxima de
treball i 260 kg de càrrega màxima. 18,98 1,100 20,88

32 mq07ple0… U Lloguer diari de cistell elevador de
braç articulat, motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball, inclús
manteniment i assegurança de
responsabilitat civil. 450,00 3,000 1.350,00

33 mq09mot… h Motocultor 60/80 cm 2,70 0,387 1,04

34 mq09rod… h Corró lleuger 3,50 0,194 0,68

35 mq12bau… h Bomba autoaspirant elèctrica
d'aigües netes alta pressió, de 3 kw,
per a un cabdal de 30 m³/h. 2,81 2,025 5,69

Import Total 46.008,40
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QUADRE DELS MATERIALS
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1 141253m u Mesures de seguretat i salut en fase
d'execució 5.850,00 1,000 5.850,00

2 B0111000 m3 Aigua 1,61 104,338 168,19

3 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,39 1,079 18,77

4 B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,92 0,065 1,16

5 B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica
per a formigons 19,46 0,065 1,27

6 B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó
de 0 a 5 mm 8,69 6,920 60,11

7 B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de
formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 12,11 250,699 3.036,72

8 B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica,
per a drens 21,09 12,425 262,04

9 B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica,
de grandària màxima 20 mm, per a
formigons 19,44 0,155 3,01

10 B0371000 m3 Tot-u natural 20,64 386,969 7.987,04

11 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs 99,71 1,396 139,19

12 B0532310 kg Calç aèria cl 90, en sacs 0,21 109,940 23,42

13 B064300B m3 Formigó hm-20/b/20/iia de
consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i 57,48 291,256 16.740,52

14 B064300C m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe
d'exposició i 57,48 48,379 2.780,73

15 B064500B m3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència
tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i 55,93 0,940 52,57

16 B065710B m3 Formigó ha-25/b/10/i de consistència
tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i 65,27 6,155 401,74

17 B065960B m3 Formigó ha-25/b/20/iia de
consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició iia 65,80 9,961 655,43

18 B065E36C m3 Formigó ha-30/p/20/i+e de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició i+e 90,95 25,052 2.278,48
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19 B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm,
hne-15/p/40 55,05 3,391 186,67

20 B0704200 t Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel 27,55 0,280 7,71

21 B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m
5 (5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2 31,13 0,036 1,12

22 B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe m
5 (5 n/mm2), a granel, de designació
(g) segons norma une-en 998-2 40,27 0,504 20,30

23 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16 11,633 13,49

24 B0A31000 KG Clau acer 1,53 8,110 12,41

25 B0A62F90 U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol,
volandera i femella 1,11 4,000 4,44

26 B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2 0,59 645,971 381,12

27 B0D21030 M3 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38 222,193 84,43

28 B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 283,80 0,031 8,80

29 B0D625A0 CU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m
d'alçària i 150 usos 11,14 0,728 8,11

30 B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m
d'alçària i 150 usos 20,54 0,155 3,18

31 B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50
usos 1,18 62,814 74,12

32 B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de
pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm,
per a 150 usos 1,01 5,035 5,06

33 B0DZA000 l Desencofrant 2,63 5,357 14,09

34 B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars
per a plafons metàl·lics, de 50x200
cm 0,44 57,260 25,19

35 B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per
a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1 0,19 55,020 10,62

36 B0F1K2A1 u Maó calat r-25, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1 0,18 481,996 88,21

37 B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de
reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons
la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) 10,00 279,337 2.794,21
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38 B44ZS043 kg Acer amb resistència millorada a la
corrossió atmosfèrica (corten)
s355j0wp segons pne-en 10025-5,
format per peça simple, en perfils
laminats en calent en planxa, tallat a
mida 1,82 907,705 1.653,84

39 B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 1,02 3,641 3,71

40 B96AUC40 m Vorada de xapa d'acer corten,
formada per passamà en forma de "l",
segons projecte, de 10 mm de gruix i
200 mm de desenvolupament total,
inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa 38,45 75,350 2.897,21

41 B9F16105 m2 Llambordí de formigó prefabricat
d'alta qualitat tipus programa
zehn-llosa vulcano  de la casa
breinco, de format 20x10x10 cm,
sense bisell i amb distanciadors
incorporats de 3mm; doble capa,
fabricada amb àrids granítics- silícics 
i mínim 15 % d'àrids reciclats a la
capa base.  
De color "arena" "top complet" tipus
mix-destonificat i acabat estandar,
hidrofugada, de textura llisa,
antilliscant (clase 3 cte). Acolorida
amb óxids de ferro d'alta resistència a
la climatología i les radiacions solars. 
Les lloses han de complir amb la
normativa une-en-1339. 26,91 873,480 23.500,98

42 B9FA6481B M2 Llosa trama de formigó prefabricat de
40x40x12 38,58 23,760 916,71

43 B9H11251 t Barreja bituminosa contínua en calent
de composició densa, tipus d12, amb
àrid granític i betum asfàltic de
penetració. 59,80 93,883 5.614,20

44 BB121AA0 M Barana d'acer per a pintar, amb
passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm,
de 100 cm d'alçària 82,23 2,000 164,46

45 BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de
polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació
u, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rididesa anular sn 8 kn/m2,
segons la norma une-en 13476-3 13,15 225,706 2.967,81

46 BD7JJ142 m Tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de
polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació
u, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rididesa anular sn 8 kn/m2,
segons la norma une-en 13476-3,
amb unió encolada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa. 8,97 274,252 2.459,77
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47 BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de
polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació
u, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rididesa anular sn 4 kn/m2,
segons la norma une-en 13476-3 16,35 160,582 2.625,52

48 BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de
diàmetre 100 cm, prefabricada 109,09 29,400 3.207,16

49 BDDZ6DD0 u Tapa de fossa dúctil d400 recolzada
formada per tapa articulada rodona
practicable de diàmetre lliure interior
600mm i alçada 100mm amb
descripció del servei que acull
(pluvials / residuals) i marc quadrat
de 850x850mm i alçada 100mm amb
junta elàstica de polietilè clipat sobre
el marc, anti-soroll i
anti-desplaçament amb bloqueig de
seguretat a 90º, sistema antirobatori i
obertura mitjançant tirador, amb
certificat de qualitat aenor, tipus brio
sc de la casa ejco o similar. 169,85 14,000 2.377,83

50 BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color,
de 30 cm d'amplària 0,11 252,960 26,81

51 BDGZU013 m Banda contínua de senyalització de
polietilè, de 150 mm d'amplada, color
groc, amb l'inscripció "atenció! a sota
hi ha cables elèctrics" i triangle de
risc elèctric., col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora 0,25 134,518 33,63

52 BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus hf-ii, per a
instal·lacions de telefonia 492,10 4,000 1.968,40

53 BDK218ZP u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus mf-ii, per a
instal·lacions de telefonia 164,35 4,000 657,40

54 BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil, de la casa "fundición
dúctil benito" per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe c250 segons norma une-en
124 12,80 14,000 179,20

55 BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe b125 segons norma une-en
124 88,68 4,000 354,70

56 BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe d400 segons norma une-en
124 258,59 4,000 1.034,36

57 BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de pvc de
d=160 mm 14,29 30,000 428,58
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58 BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de pvc de
d=200 mm 23,71 23,000 545,31

59 BFB1F400 m Tub de polietilè de designació pe 100,
de 125 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie sdr
17, segons la norma une-en 12201-2 3,69 252,960 933,17

60 BFB26301 m Tub de polietilè pe 40 de color negre
amb bandes blaves, de 25 mm de
diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix,
pn=10 atm, segons une-en 12201-2,
amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces
especials. 1,75 75,721 132,59

61 BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar 39,20 49,600 1.944,37

62 BFYB1F42 u Part proporcional d'elements de
muntatge per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, soldat 0,46 248,000 113,09

63 BFYB2305 u Part proporcional d'elements de
muntatge per a tubs de polietilè de
densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió 0,02 8,346 0,17

64 BG21RK10 m Tub rígid de pvc, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 j,
resistència a compressió de 250 n,
d'1,8 mm de gruix 2,87 286,398 821,10

65 BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades 1,54 166,173 256,40

66 BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades 2,56 276,948 708,43

67 BG23EA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40
mm de diàmetre nominal, resistència
a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, per a endollar 3,42 3,060 10,46
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68 BG312550 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa
emissió fums 2,83 123,726 349,65

69 BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2 1,23 161,425 198,71

70 BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 1500 mm
de llargària, de 14,6 mm de diàmetre,
de 300 µm 10,90 14,000 152,63

71 BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a
tubs rígids d'acer 0,23 3,000 0,69

72 BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a
conductors de coure nus 0,33 158,260 51,43

73 BGYD1000 u Part proporcional d'elements
especials per a piquetes de connexió
a terra 3,93 14,000 55,06

74 BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca
d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió
tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt epdm 117,52 3,000 352,56

75 BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió
de la boca de reg amb la canonada 30,00 3,000 90,00

76 BJS51611 m Tub de polietilè, color marró, de 12
mm de diàmetre exterior, amb
degoters integrats, situats cada 30
cm, subministrat en rotllos, amb el
preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials. 0,58 8,346 4,87

77 BJSA31E0 u Programador de reg amb alimentació
a 24 v, no codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre
màxim de 24 estacions 368,00 3,000 1.104,00

78 BJSB2321 u Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i
polipropilè, connexions roscades, de
1" de diàmetre, alimentació del
solenoide a 24 vca, amb possibilitat
d'apertura manual i regulador de
cabal. 26,43 3,000 79,30

79 BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge
d'una electrovàlvula d'1" 4,10 3,000 12,30

80 BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de
registre, amb una sortida de 100 mm
de diàmetre i de 4" de diàmetre de
connexió a la canonada 856,45 1,000 856,45

81 BMY21000 u Part proporcional d'elements
especials per a hidrants, inclòs placa
a paret i fornícula. 106,96 1,000 106,96

82 BNHE124M u Projecte per la legalització de la
instal.lació 332,67 1,000 332,67
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83 BQ11GC10 u Subministre de cadira model citizen,
de la casa benito urban, o similar, de
70 cm de llargària, formada per peus
de fundició dúctil amb tractament
ferrus, procés protector del ferro, que
garanteix una óptima resistència a la
corrosió, acabat amb imprimació
d'epoxi i pintura de poliester en pols,
amb cinc taulons de 120x35 mm de
secció de fusta tropical tractada amb
protector fungicida, insecticia i
hidrofugant, collats amb cargoleria
d'acer inoxidable. 276,05 4,000 1.104,19

84 BQ11HA32 u Subministre de banc model citizen,
de la casa benito urban, o similar, de
175 cm de llargària, format per peus
de fundició dúctil amb tractament
ferrus, procés protector del ferro, que
garanteix una óptima resistència a la
corrosió, acabat amb imprimació
d'epoxi i pintura de poliester en pols,
amb cinc taulons de 120x35 mm de
secció de fusta tropical tractada amb
protector fungicida, insecticia i
hidrofugant, collats amb cargoleria
d'acer inoxidable. 805,94 4,000 3.223,77

85 BQ221030 u Subministre de paperera model cilar
ten-70l, de la casa durbanis, o
similar, de 70 litres de capacitat,
formada per planxa d'acer corten de 3
mm de gruix, acabat bernissat, i amb
aro d'acer inoxidable. 370,53 2,000 741,07

86 BQ31V31C u Ont per a exteriors d'acer corten, de
forma rectangular, de 30x15 cm de
planta i 120 cm d'alçària de mides
aproximades, amb empotrament al
terra de 12 cm, amb aixeta
temporitzada de llautó, amb pulsador
també de llautó, segons plànols i
detalls de projecte 752,40 1,000 752,40

87 BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i
elements de muntatge per a connexió
a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior 25,54 1,000 25,54

88 BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons
ntj 07a, subministrada a granel 46,98 19,392 911,04

89 BUTC000… KG Morter  per a la col·locació de
paviments arquitectònics de pedra,
sotmesos a una exposició de la
classe xf4, amb alta resistència a
compressió, resistent a les sals de
desglaç, als cicles gel-desgel.  En
sacs de 25kg. Mapestone tfb 60,
ref.024525 0,43 34.939,200 15.128,67
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90 BUU2000… KG Beurada de ciment blanca de
conglomerants hidràulics d'acció
putzolànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials per
a la col·locació tradicional de rajoles
de material de pedra, tant a l'exterior
com a l'interior. En sac de 25 kg,
mapestone 3 primer, ref.278325 3,08 1.746,960 5.382,38

91 BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge
d'una mostra de sòl, segons la norma
une 103101 31,70 1,000 31,70

92 BV1D4204 u Determinació dels límits d'atterberg
(límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma une
103103, une 103104 36,13 1,000 36,13

93 BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del
proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103500 47,92 1,000 47,92

94 BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del
proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103501 64,53 2,000 129,06

95 BV1D9209 u Determinació de l'índex cbr en
laboratori, amb la metodologia del
próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma une
103502 119,73 2,000 239,46

96 BV1DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons
la norma nlt 254 88,61 1,000 88,61

97 BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat
d'un sòl, segons la norma nlt 103 12,77 1,000 12,77

98 BV1DY20G u Determinació de la pressió
d'inflament pel mètode de l'edòmetre
d'una mostra de sòl, segons la norma
une 103602 82,07 1,000 82,07

99 BV21A701 u Mostreig, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de quatre
provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma une-en 12350-1,
une-en 12390-1, une-en 12390-2,
une-en 12390-3 99,28 3,000 297,84

100 BVADH90F u Jornada per a execució de les proves
finals de funcionament d'una xarxa de
sanejament, segons pptgtsp 1986 682,77 1,000 682,77

101 D070A8B1a M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10
n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra 141,52 1,302 184,26

102 DRPLUS KG Sorra per rejuntat 8,98 4.367,400 39.210,52

103 F22553RM ut Formació de xarxa provisional de
subministrament d'aigua 1.475,81 1,000 1.475,81
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104 FDK26C18 u Arqueta prefabricada de plàstic, amb
tapa i sense fons, de 30x30x30 cm,
per a allotjament de vàlvules en
sistemes de regatge. 19,03 3,000 57,09

105 GDK35UBM ut Connexió de serveis existents 762,00 4,000 3.047,99

106 mt01ara010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 11,42 0,636 7,27

107 mt01arg006 t Sorra de cantera, per a fiormigó
preparat en obra 16,79 0,317 5,32

108 mt01arg0… t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida
màxima 12 mm. 16,64 0,669 11,13

109 mt01arr0… t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre 7,23 10,580 76,49

110 mt01zah0… t Barreja de riu granular o natural,
pedrera calcària. 8,72 689,324 6.010,91

111 mt02bhp0… u Bloc de formigó, llis estàndard color
gris, 40x20x15 cm, categoria ii,
resistència normalitzada r10 (10
n/mm²), densitat 1200 kg/m³, per
revestir. Segons une-en 771-3. 0,64 396,099 253,50

112 mt02bhp0… u Mig bloc de formigó, llis estàndard
color gris, 20x20x15 cm, categoria ii,
resistència normalitzada r10 (10
n/mm²), densitat 1200 kg/m³, per
revestir. Segons une-en 771-3. 0,41 16,645 6,82

113 mt02bhp0… u Bloc de cantonada de formigó, llis
estàndard color gris, 40x20x15 cm,
categoria ii, resistència normalitzada
r10 (10 n/mm²), densitat 1200 kg/m³,
per revestir. Segons une-en 771-3. 1,01 17,384 17,56

114 mt02bhp0… u Bloc en "u" de formigó, llis color gris,
40x20x15 cm, resistència
normalitzada r10 (10 n/mm²), per
revestir. Segons une-en 771-3. 1,15 32,516 37,39

115 mt04lpc0… Ut Maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x10 cm, segons
une-en 771-1. 0,25 108,000 26,89

116 mt07aag0… m Armadura de llinyola prefabricada
d'caer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi de 3.7
mm de diàmetre i 75 mm d'amplada,
amb dispositius de separació,
geometria dissenyada per permetre el
cavalcament i sistema d'autocontrol
de l'operari (sao). Segons une-en
845-3 2,41 86,216 207,78

117 mt07aco0… kg Ferralla elaborada en taller industrial
amb acer en barres corruages,
une-en10080 b 500 s, de varis
diàmetres 0,81 21,114 17,10

118 mt08aaa0… m³ Aigua. 1,11 3,786 4,19

119 mt08cem… kg Ciment pòrtland cem ii/b-l 32,5 r,
color gris, en sacs, segons une-en
197-1. 0,10 244,043 24,40
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120 mt08var050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de
1,30 mm de diàmetre. 1,10 0,493 0,54

121 mt09mcr2… kg Morter de juntes oer prefabricats de
formigó i pedra artificial, compost per
ciment, arids, pigmentas i additius
especials 2,47 8,094 19,99

122 mt09mif0… t Morter industrial per a obra de paleta,
de ciment, color gris, categoria m-7,5
(resistència a compressió 7,5 n/mm²),
subministrat a granel, segons une-en
998-2. 31,82 0,739 23,51

123 mt09mif0… t Morter industrial de paleteria, de
ciment, color gris, amb additius
hidròfugs, categoria m-10 39,95 0,845 33,76

124 mt09mor… m³ Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n
tipus m-5, confeccionat en obra con
250 kg/m³ de ciment i una proporció
en volum 1/6. 110,33 0,048 5,30

125 mt09mor… m³ Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n
tipus m-15, confeccionat en obra con
450 kg/m³ de ciment i una proporció
en volum 1/3. 142,86 0,063 9,00

126 mt10hmf0… m³ Formigó hm-20/p/20/i, fabricat en
central. 58,87 1,392 81,95

127 mt11ade1… kg Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris. 8,98 3,199 28,71

128 mt11arh0… u Embornal amb fons i sortida frontal,
registrable, prefabricada de formigó
fck=25 mpa, de 50x30x60 cm de
mesures interiors, per sanejament. 28,32 20,000 566,40

129 mt11rej01… u Marc i reixeta de foneria dúctil, classe
c-250 segons une-en 124, abatible i
proveïda de cadena antirobatori, de
300x300 mm, per a embornal, fins i
tot revestiment de pintura bituminosa
i relleus antilliscants en la part
superior. 32,64 20,000 652,80

130 mt14gdo0… M2 Làmina drenant nodular de polietilè
d'alta densitat (pead/hdpe), amb
nòduls de 8 mm d'altura, amb
geotèxtil de polipropilè incorporat,
resistència a la compressió 150 kn/m²
segons une-en iso 604, capacitat de
drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal
0,7 kg/m² 2,73 1,700 4,64

131 mt14gsa0… m2 Geotèxtil no teixit compost per fibres
de polipropilè unides per tiretes, amb
una resistència a la tracció
longitudinal de 5,4 kn/m, una
resistència a la tracció transversal de
5,9 kn/m, una obertura de con a
l'assaig de perforació dinàmica
segons une-en iso 13433 inferior a 39
mm, resistència cbr a punxonament 1
kn i una massa superficial de 80
g/m². Segons une-en 13252 0,42 30,756 12,92
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132 mt14iea0… KG Emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus eb, segons une
104231 1,46 0,773 1,13

133 mt14lba0… M2 Làmina de betum modificat amb
elastòmer sbs, lbm(sbs)-30-fp, de 2,5
mm d'espessor, massa nominal 3
kg/m², amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida. Segons
une-en 13707 3,58 1,700 6,09

134 mt15pao0… U Clau d'acer de 62 mm de longitud,
amb volandera tova de polietilè de 36
mm de diàmetre, claus d'acer, amb
volandera per fixació de membrana
drenant 0,44 3,090 1,36

135 mt15pao0… M Perfil d'acabament 1,87 0,464 0,87

136 mt16pea0… m2 Panell rígid de poliestirè expandit,
segons une-en 13163, mecanitzat
lateral recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25 m²k/w,
conductivitat tèrmica 0,036 w/(mk),
per junta de dilatació 1,32 7,912 10,44

137 mt18bme… M Vora metàl·lica de peces flexibles de
xapa llisa d'acer corten, de 200 mm
d'altura, 2 mm de gruix i 2 m de
longitud, amb l'extrem superior
arrodonit amb un ample de 7 mm,
unides entre si mitjançant platines
d'ancoratge i cargolam d'acer
inoxidable, inclús platines d'ancoratge
i cargolam d'acer inoxidable. 13,95 47,628 664,41

138 mt2021 m3 Ciment cola 20,00 0,180 3,60

139 mt20cho0… m Llosa prefabricada de formigó gris,
per remat de murs, en peces de
50x30x4 cm amb goteró 10,58 77,418 819,08

140 mt27pfs0… L Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua
i resistent als àlcalis, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 9,88 4,105 40,56

141 mt27pii02… L Pintura per a exteriors, a base de
polímers acrílics a emulsió aquosa,
color blanc, acabat mat, textura llisa,
impermeabilitzant i transpirable; per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola,
segons une-en 1504-2. 9,71 14,156 137,45

142 mt28pcs0… l Protector hidròfug en base acuosa,
incolor, repelent a l'aigua i a la
bruticia, per tractamenrt superficial
hidrofugant,per aplicar amb brotxa
sobre superficies de pedra natural o
artificial 9,40 13,372 125,70

143 mt35cgp0… m Tub de pvc llis, sèrie b, de 110 mm
de diàmetre exterior i 3,2 mm de
gruix, segons une-en 1329-1. 3,61 1,000 3,61
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144 mt35cgp0… m Tub de pvc llis, sèrie b, de 160 mm
de diàmetre exterior i 3,2 mm de
gruix, segons une-en 1329-1. 5,25 3,000 15,75

145 mt35cgp1… Ut Peanya prefabricada de formigó
armat per ubicació de 1 ó 2 caixes de
protecció i mesura. 60,88 1,000 60,88

146 mt35cgp1… Ut Joc de perns metàl·lics d'ancoratge
per subjecció d'armari a peanya
prefabricada de formigó armat. 10,58 1,000 10,58

147 mt37aar0… Ut Marc i tapa de ferro colat dúctil de
30x30 cm, segons companyia
subministradora. 11,27 3,000 33,80

148 mt37aar0… Ut Marc i tapa de ferro colat dúctil de
50x50 cm, segons companyia
subministradora. 19,96 3,000 59,89

149 mt37sgl0… Ut Aixeta de purga de 15 mm. 5,12 3,000 15,36

150 mt37svc0… Ut Vàlvula de comporta de llautó fosa,
per roscar, de 1/2". 5,52 6,000 33,10

151 mt37sve0… Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1/2", amb comandament de
regle quadrat. 3,77 3,000 11,30

152 mt37svr0… Ut Vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 1/2". 2,72 3,000 8,16

153 mt37tpa0… m Connexió de servei de polietilè pe 40,
de 20 mm de diàmetre exterior,
pn=10 atm i 2,8 mm de gruix, segons
une-en 12201-2, inclús p/p
d'accessoris de connexió i peces
especials. 1,01 6,000 6,07

154 mt37tpa0… Ut Collaret de presa en càrrega de pp,
per a tub de polietilè, de 20 mm de
diàmetre exterior, segons une-en iso
15874-3. 1,14 3,000 3,43

155 mt37www… Ut Material auxiliar per a instal·lacions
de lampisteria. 1,33 3,000 4,00

156 mt48acs0… Ut Laguerstrèmia (lagerstroemia indica)
de 3 m d'alçada, i amb inici de copa
als 2 m, produït en viver acreditat
amb la certificació mps-ecas,
subministrat en contenidor estàndard. 233,95 10,000 2.339,47

157 mt48tie03… m³ Terra vegetal garbellada,
subministrada a granel. 22,75 14,194 322,86

158 mt48tie040 kg Humus net garbellat. 0,03 46,488 1,39

159 mt48tif020 kg Adob per presembra de gespa 0,41 0,775 0,32

160 mt48tis010 kg Mescla de llavor per a gespa. 5,00 0,232 1,16

Import Total 192.269,48
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QUADRE DE PREUS AUXILIARS

Pàgina: 102



1 05012345 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) s355j0wp segons pne-en 10025-5,
format per peça simple, en perfils laminats en calent en
planxa, treballat a taller i col.locat a obra, inclòs part
proporcional d'accessoris i fixacions.

A0125000 h 0,036 23,690 0,850Oficial 1a soldador
A0135000 h 0,019 20,760 0,390Ajudant soldador
C200P000 h 0,032 3,089 0,100Equip i elements auxiliars per a

soldadura elèctrica
A%AUX001 % 2,500 1,240 0,030Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
B44ZS043 kg 1,100 1,822 2,000Acer amb resistència millorada a la

corrossió atmosfèrica (corten)
s355j0wp segons pne-en 10025-5,
format per peça simple, en perfils
laminats en calent en planxa, tallat a
mida

Total 3,370

2 D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

A0150000 h 0,891 16,970 15,120Manobre especialista
B0111000 m3 0,180 1,612 0,290Aigua
B0312010 t 0,650 19,463 12,650Sorra de pedrera de pedra granítica per

a formigons
B0332Q10 t 1,550 19,444 30,140Grava de pedrera de pedra granítica,

de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

B0512401 t 0,150 99,705 14,960Ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

C1705700 h 0,450 2,841 1,280Formigonera de 250 l
A%AUX001 % 1,000 15,120 0,150Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 74,590

3 D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 h 0,952 16,970 16,160Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,612 0,320Aigua
B0310020 t 1,740 17,393 30,260Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,200 99,705 19,940Ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

C1705600 h 0,700 1,670 1,170Formigonera de 165 l
A%AUX001 % 1,000 16,160 0,160Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 68,010
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4 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h 1,426 16,970 24,200Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,612 0,320Aigua
B0310020 t 1,530 17,393 26,610Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,200 99,705 19,940Ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B0532310 kg 400,000 0,213 85,200Calç aèria cl 90, en sacs
C1705600 h 0,725 1,670 1,210Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,000 24,200 0,240Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 157,720

5 D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h 1,014 16,970 17,210Manobre especialista
B0111000 m3 0,200 1,612 0,320Aigua
B0310020 t 1,380 17,393 24,000Sorra de pedrera per a morters
B0512401 t 0,380 99,705 37,890Ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en
sacs

B0532310 kg 190,000 0,213 40,470Calç aèria cl 90, en sacs
C1705600 h 0,725 1,670 1,210Formigonera de 165 l

A%AUX001 % 1,000 17,210 0,170Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 121,270

6 D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

A0124000 h 0,008 18,610 0,150Oficial 1a ferrallista
A0134000 h 0,008 17,350 0,140Ajudant ferrallista
B0A14200 kg 0,010 1,160 0,010Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
B0B2A000 kg 1,050 0,590 0,620Acer en barres corrugades b500s de

límit elàstic >= 500 n/mm2
A%AUX001 % 1,000 0,290 0,000Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 0,920

7 K31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 h 0,579 20,680 11,970Manobre
B065960B m3 1,100 65,800 72,380Formigó ha-25/b/20/iia de consistència

tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iia

C1701100 h 0,150 148,384 22,260Camió amb bomba de formigonar
A%AUX001 % 1,500 11,970 0,180Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total 106,790

8 K31B3000 kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

A0124000 h 0,009 18,610 0,170Oficial 1a ferrallista
A0134000 h 0,011 17,350 0,190Ajudant ferrallista
B0A14200 kg 0,005 1,160 0,010Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
D0B2A100 kg 1,000 0,920 0,920Acer en barres corrugades elaborat a

l'obra i manipulat a taller b500s, de límit
elàstic >= 500 n/mm2

A%AUX001 % 1,500 0,360 0,010Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total 1,300
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9 K45217C4 m3 Formigó per a mur, ha-25/b/10/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

A0122000 h 0,066 18,610 1,230Oficial 1a paleta
A0140000 h 0,270 20,680 5,580Manobre
%NAAA % 2,500 6,810 0,170Despeses auxiliars

B065710B m3 1,075 65,270 70,170Formigó ha-25/b/10/i de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

C1701100 h 0,162 148,384 24,040Camió amb bomba de formigonar
Total 101,190

10 K4B23000 kg Armadura per a mur ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

A0124000 h 0,010 18,610 0,190Oficial 1a ferrallista
A0134000 h 0,012 17,350 0,210Ajudant ferrallista
%NAAA % 1,500 0,400 0,010Despeses auxiliars

B0A14200 kg 0,012 1,160 0,010Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
D0B2A100 kg 1,000 0,920 0,920Acer en barres corrugades elaborat a

l'obra i manipulat a taller b500s, de límit
elàstic >= 500 n/mm2

Total 1,340

11 K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

A0123000 H 0,363 24,300 8,820Oficial 1a encofrador
A0133000 H 0,409 21,420 8,760Ajudant encofrador
%NAAA % 2,500 17,580 0,440Despeses auxiliars

B0A31000 KG 0,101 1,530 0,150Clau acer
B0D21030 M3 1,496 0,380 0,570Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D625A0 CU 0,010 11,140 0,110Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m

d'alçària i 150 usos
B0D81580 m2 1,097 1,180 1,290Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50

usos
B0DZA000 l 0,080 2,630 0,210Desencofrant
B0DZP500 u 1,000 0,440 0,440Part proporcional d'elements auxiliars

per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm
Total 20,790
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-1 0BC006 Ut Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents,
en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat,
realitzada amb mitjans mecànics.

mq01exn0… h 0,662 58,447 38,69Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kw.

mq02rod010a h 0,602 5,359 3,23Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j h 0,201 50,522 10,15Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq12bau0… h 0,675 2,811 1,90Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes

alta pressió, de 3 kw, per a un cabdal de 30
m³/h.

mo019 h 2,223 19,670 43,73Oficial 1ª construcció.
mo105 h 2,224 15,580 34,65Peó ordinari construcció.

% % 2,000 132,350 2,65Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 135,00

-2 F2191306 m Demolició de vorada i rigola col·locades sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

C1105A00 h 0,040 61,280 2,45Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,024 48,260 1,16Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
Total Arrodo… 3,61

-3 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 h 0,066 61,280 4,04Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,019 48,260 0,92Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
Total Arrodo… 4,96

-4 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 h 0,060 61,280 3,68Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,022 48,260 1,06Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
Total Arrodo… 4,74

-5 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Sense descom… 6,55
Total Arrodo… 6,55

-6 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 h 0,072 61,280 4,41Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 h 0,036 48,260 1,74Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
Total Arrodo… 6,15

-7 F21D41A2 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

A0150000 h 0,172 16,970 2,92Manobre especialista
C1101200 h 0,090 14,874 1,34Compressor amb dos martells pneumàtics
C1313330 h 0,047 48,260 2,27Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 2,920 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 6,57
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-8 F21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C1313330 h 0,109 48,260 5,26Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a
10 t

Total Arrodo… 5,26
-9 F2R64270 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 20 km

C1501800 h 0,173 57,807 10,00Camió per a transport de 12 t
Total Arrodo… 10,00

-10 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

B2RA63G0 t 1,000 10,003 10,00Deposició controlada a centre de reciclatge
de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Total Arrodo… 10,00
-11 K2148271 m3 Enderroc de mur de tàpia, de pedra i totxo massís de 30 cm de

gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

A0140000 h 3,438 20,680 71,10Manobre
%NAAA % 1,500 71,100 1,07Despeses auxiliars

Total Arrodo… 72,17

-12 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

C1312340 h 0,045 79,342 3,57Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics
de 15 a 20 t

Total Arrodo… 3,57
-13 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca tova, realitzada

amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

C1102341 h 0,135 89,805 12,12Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics
de 15 a 20 t, amb martell trencador

C1311440 h 0,063 84,012 5,29Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a
20 t

Total Arrodo… 17,41
-14 F221D8A6 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca dura, realitzada

amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

C1102341 h 0,212 89,805 19,04Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics
de 15 a 20 t, amb martell trencador

C1311440 h 0,063 84,012 5,29Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a
20 t

Total Arrodo… 24,33
-15 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm

C1331100 h 0,008 56,950 0,46Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,011 66,200 0,73Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Total Arrodo… 1,19
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-16 F921101F m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del pm

A0140000 h 0,047 20,680 0,97Manobre
B0111000 m3 0,050 1,612 0,08Aigua
B0371000 m3 1,150 20,640 23,74Tot-u natural
C1331100 h 0,035 56,950 1,99Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,035 66,200 2,32Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 h 0,025 41,320 1,03Camió cisterna de 8 m3

A%AUX001 % 1,500 0,970 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 30,14

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

C1331100 h 0,010 56,950 0,57Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,011 66,200 0,73Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Total Arrodo… 1,30
-18 F2225123 m3 Excavació per fonaments, de fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

A0140000 h 0,080 20,680 1,65Manobre
C1313330 h 0,151 48,260 7,29Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 1,650 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 8,96

-19 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,224 20,680 4,63Manobre
C1313330 h 0,233 48,260 11,24Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 4,630 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 15,94
-20 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,174 20,680 3,60Manobre
C1103331 h 0,305 66,965 20,42Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,193 48,260 9,31Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 3,600 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 33,38
-21 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

A0140000 h 0,665 20,680 13,75Manobre
C1103331 h 0,653 66,965 43,73Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,302 48,260 14,57Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 13,750 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 72,26
-22 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics

A0140000 h 0,010 20,680 0,21Manobre
C1313330 h 0,205 48,260 9,89Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
Total Arrodo… 10,10
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-23 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja amb grau de dificultat
mitja, inclòs accessoris del
Sistema, com colzes, "t", reduccions, i col·locat al fons de la
rasa

A012M000 h 0,287 24,080 6,91Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,287 20,680 5,94Ajudant muntador
BD7JJ140 m 1,020 13,149 13,41Tub de paret estructurada, amb paret

interna llisa i externa corrugada, de polietilè
hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 315 mm, de rididesa anular
sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

mt11ade100a kg 0,005 8,976 0,04Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica
de tubs i accessoris.

mq04cag0… h 0,037 54,669 2,02Camió amb grua de fins a 10 t.
A%AUX001 % 1,500 12,850 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 28,51
-24 FD7JJ145 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota

calçada, 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, segons la
norma une-en 13476-3, amb unió encolada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

A012M000 h 0,244 24,080 5,88Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,244 20,680 5,05Ajudant muntador
BD7JJ142 m 1,050 8,969 9,42Tub de paret estructurada, amb paret

interna llisa i externa corrugada, de polietilè
hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rididesa anular
sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, amb unió encolada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

mt11ade100a kg 0,005 8,976 0,04Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica
de tubs i accessoris.

% % 2,000 20,390 0,41Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 20,80

-25 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 h 0,136 16,970 2,31Manobre especialista
B031S400 t 1,850 12,113 22,41Sorra de material reciclat mixt de

formigó-ceràmica de 0 a 5 mm
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A0K0 h 0,140 6,400 0,90Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 2,310 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 31,49
-26 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a

1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm

A0150000 h 0,208 16,970 3,53Manobre especialista
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A030 h 0,220 8,845 1,95Compactador duplex manual de 700 kg

A%AUX001 % 1,500 3,530 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,37
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-27 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de
gruix mínim i de planta 1,65x1,65 m per a tub de diàmetre 100
cm

A012N000 h 0,600 23,300 13,98Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,600 20,680 12,41Manobre
B064300C m3 0,813 57,478 46,73Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

A%AUX001 % 1,500 26,390 0,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 73,52

-28 FDD15099 m Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm de
peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, inclòs tram proporcional de con final, amb
boca de 60 cm.

A012N000 h 1,019 23,300 23,74Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 1,019 20,680 21,07Manobre
BDD15090 m 1,050 109,087 114,54Peça de formigó per a pou circular de

diàmetre 100 cm, prefabricada
C1313330 h 0,101 48,260 4,87Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
D070A8B1 m3 0,005 121,270 0,61Morter mixt de ciment pòrtland amb filler

calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 44,810 0,67Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 165,50

-29 FDDZ6DD4 u Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil d400
recolzada formada per tapa articulada rodona practicable de
diàmetre lliure interior 600mm i alçada 100mm amb descripció
del servei que acull (pluvials / residuals) i marc rodó de dimàtre
exterior 85 mm i alçada 100mm amb junta elàstica de polietilè
clipat sobre el marc, anti-soroll i anti-desplaçament amb
bloqueig de seguretat a 90º, sistema antirobatori i obertura
mitjançant tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio sc
de la casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part
proporcional de reforç de con superior amb formigó per a
assentament correcta de la tapa.

A012N000 h 0,542 23,300 12,63Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,542 20,680 11,21Manobre
B0710250 t 0,036 40,271 1,45Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BDDZ6DD0 u 1,000 169,845 169,85Tapa de fossa dúctil d400 recolzada
formada per tapa articulada rodona
practicable de diàmetre lliure interior 600mm
i alçada 100mm amb descripció del servei
que acull (pluvials / residuals) i marc quadrat
de 850x850mm i alçada 100mm amb junta
elàstica de polietilè clipat sobre el marc,
anti-soroll i anti-desplaçament amb bloqueig
de seguretat a 90º, sistema antirobatori i
obertura mitjançant tirador, amb certificat de
qualitat aenor, tipus brio sc de la casa ejco o
similar.

A%AUX001 % 1,500 23,840 0,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 195,50

-30 F045KL53 u Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de
sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector
general.

mo040 h 1,028 19,670 20,22Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo082 h 2,057 17,340 35,67Ajudant construcció d'obra civil.

BDW3BA00 u 1,000 23,709 23,71Accessori genèric per a tub de pvc de d=200
mm

% % 2,000 79,600 1,59Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 81,19
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-31 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,224 20,680 4,63Manobre
C1313330 h 0,233 48,260 11,24Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 4,630 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 15,94
-32 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,174 20,680 3,60Manobre
C1103331 h 0,305 66,965 20,42Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,193 48,260 9,31Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 3,600 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 33,38
-33 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

A0140000 h 0,665 20,680 13,75Manobre
C1103331 h 0,653 66,965 43,73Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,302 48,260 14,57Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 13,750 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 72,26
-34 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics

A0140000 h 0,010 20,680 0,21Manobre
C1313330 h 0,205 48,260 9,89Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
Total Arrodo… 10,10

-35 FD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja inclòs accessoris del
sistema, com colzes, "t", reduccions, i col·locat al fons de la
rasa

A012M000 h 0,210 24,080 5,06Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,210 20,680 4,34Ajudant muntador

mq04cag0… h 0,057 54,669 3,12Camió amb grua de fins a 10 t.
BD7JN140 m 1,020 16,350 16,68Tub de paret estructurada, amb paret

interna llisa i externa corrugada, de polietilè
hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de rididesa anular
sn 4 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

mt11ade100a kg 0,005 8,976 0,04Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica
de tubs i accessoris.

A%AUX001 % 1,500 9,400 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 29,38
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-36 FD7JJ145 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota
calçada, 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, segons la
norma une-en 13476-3, amb unió encolada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

A012M000 h 0,244 24,080 5,88Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,244 20,680 5,05Ajudant muntador
BD7JJ142 m 1,050 8,969 9,42Tub de paret estructurada, amb paret

interna llisa i externa corrugada, de polietilè
hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rididesa anular
sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, amb unió encolada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

mt11ade100a kg 0,005 8,976 0,04Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica
de tubs i accessoris.

% % 2,000 20,390 0,41Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 20,80

-37 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 h 0,136 16,970 2,31Manobre especialista
B031S400 t 1,850 12,113 22,41Sorra de material reciclat mixt de

formigó-ceràmica de 0 a 5 mm
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A0K0 h 0,140 6,400 0,90Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 2,310 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 31,49
-38 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a

1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm

A0150000 h 0,208 16,970 3,53Manobre especialista
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A030 h 0,220 8,845 1,95Compactador duplex manual de 700 kg

A%AUX001 % 1,500 3,530 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,37

-39 F046KL54 u Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de
sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector
general.

mo040 h 1,082 19,670 21,28Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo082 h 2,164 17,340 37,52Ajudant construcció d'obra civil.

BDW3B900 u 1,000 14,286 14,29Accessori genèric per a tub de pvc de d=160
mm

% % 2,000 73,090 1,46Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 74,55

-40 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de
gruix mínim i de planta 1,65x1,65 m per a tub de diàmetre 100
cm

A012N000 h 0,600 23,300 13,98Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,600 20,680 12,41Manobre
B064300C m3 0,813 57,478 46,73Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

A%AUX001 % 1,500 26,390 0,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 73,52
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-41 FDD15099 m Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm de
peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, inclòs tram proporcional de con final, amb
boca de 60 cm.

A012N000 h 1,019 23,300 23,74Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 1,019 20,680 21,07Manobre
BDD15090 m 1,050 109,087 114,54Peça de formigó per a pou circular de

diàmetre 100 cm, prefabricada
C1313330 h 0,101 48,260 4,87Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
D070A8B1 m3 0,005 121,270 0,61Morter mixt de ciment pòrtland amb filler

calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 44,810 0,67Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 165,50

-42 FDDZ6DD4 u Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil d400
recolzada formada per tapa articulada rodona practicable de
diàmetre lliure interior 600mm i alçada 100mm amb descripció
del servei que acull (pluvials / residuals) i marc rodó de dimàtre
exterior 85 mm i alçada 100mm amb junta elàstica de polietilè
clipat sobre el marc, anti-soroll i anti-desplaçament amb
bloqueig de seguretat a 90º, sistema antirobatori i obertura
mitjançant tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio sc
de la casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part
proporcional de reforç de con superior amb formigó per a
assentament correcta de la tapa.

A012N000 h 0,542 23,300 12,63Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,542 20,680 11,21Manobre
B0710250 t 0,036 40,271 1,45Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), a granel, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BDDZ6DD0 u 1,000 169,845 169,85Tapa de fossa dúctil d400 recolzada
formada per tapa articulada rodona
practicable de diàmetre lliure interior 600mm
i alçada 100mm amb descripció del servei
que acull (pluvials / residuals) i marc quadrat
de 850x850mm i alçada 100mm amb junta
elàstica de polietilè clipat sobre el marc,
anti-soroll i anti-desplaçament amb bloqueig
de seguretat a 90º, sistema antirobatori i
obertura mitjançant tirador, amb certificat de
qualitat aenor, tipus brio sc de la casa ejco o
similar.

A%AUX001 % 1,500 23,840 0,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 195,50

-43 C2021 m Subministre i col·locació de canal de formigó polimèric, de100
mm d'ample interior i 136mm exterior, 300 mm d'altura i
diàmetre 110mm de tub de sortida, model multiv+r100g00r i
reixa ranurada galvanitzada, model grl100rodh200, 9.8 mm
d'obertura de reixa, 20 cm d'altura i 126 de base, de la marca
ulma. Classe de càrrega d400.

Sense descom… 125,20
Total Arrodo… 125,20
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-44 UAI020 u Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. El preu
inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però no
inclou l'excavació. Model u-300-f 75 fundició dùctil fàbreges,
inclou canal i reixa

mt11arh011a u 1,000 28,320 28,32Embornal amb fons i sortida frontal,
registrable, prefabricada de formigó fck=25
mpa, de 50x30x60 cm de mesures interiors,
per sanejament.

mt11rej010a u 1,000 32,640 32,64Marc i reixeta de foneria dúctil, classe c-250
segons une-en 124, abatible i proveïda de
cadena antirobatori, de 300x300 mm, per a
embornal, fins i tot revestiment de pintura
bituminosa i relleus antilliscants en la part
superior.

mt10hmf01… m³ 0,048 58,869 2,83Formigó hm-20/p/20/i, fabricat en central.
mt01arr010a t 0,529 7,230 3,82Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de

diàmetre
mo041 h 0,522 24,500 12,79Oficial 1º construcció obra civil
mo087 h 0,522 7,230 3,77Ajudant construcció civil

Total Arrodo… 84,17
-45 UAI020b u Subministra i col·locació de canal+reixa de fossa dúcil,de

98x49 cm de reixa,55 cm mida exterior de canal i 41.5 cm de
mida interior, i 30cm d'altura, classe d400

mt11arh011a u 1,000 28,320 28,32Embornal amb fons i sortida frontal,
registrable, prefabricada de formigó fck=25
mpa, de 50x30x60 cm de mesures interiors,
per sanejament.

mt11rej010a u 1,000 32,640 32,64Marc i reixeta de foneria dúctil, classe c-250
segons une-en 124, abatible i proveïda de
cadena antirobatori, de 300x300 mm, per a
embornal, fins i tot revestiment de pintura
bituminosa i relleus antilliscants en la part
superior.

mt10hmf01… m³ 0,048 58,869 2,83Formigó hm-20/p/20/i, fabricat en central.
mt01arr010a t 0,529 7,230 3,82Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de

diàmetre
mo041 h 5,276 24,500 129,26Oficial 1º construcció obra civil
mo087 h 5,274 7,230 38,13Ajudant construcció civil

Total Arrodo… 235,00

-46 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,224 20,680 4,63Manobre
C1313330 h 0,233 48,260 11,24Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 4,630 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 15,94
-47 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,174 20,680 3,60Manobre
C1103331 h 0,305 66,965 20,42Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,193 48,260 9,31Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 3,600 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 33,38
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-48 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

A0140000 h 0,665 20,680 13,75Manobre
C1103331 h 0,653 66,965 43,73Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,302 48,260 14,57Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 13,750 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 72,26
-49 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

A012M000 h 0,208 24,080 5,01Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,208 20,680 4,30Ajudant muntador
BFB1F400 m 1,020 3,689 3,76Tub de polietilè de designació pe 100, de

125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la
norma une-en 12201-2

BFWB1F42 u 0,200 39,201 7,84Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

BFYB1F42 u 1,000 0,456 0,46Part proporcional d'elements de muntatge
per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, soldat

A%AUX001 % 1,500 9,310 0,14Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 21,51

-50 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

A013M000 h 0,010 20,680 0,21Ajudant muntador
BDGZU010 m 1,020 0,106 0,11Banda contínua de plàstic de color, de 30

cm d'amplària
Total Arrodo… 0,32

-51 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt de 0 a 5 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 h 0,136 16,970 2,31Manobre especialista
B031S400 t 1,850 12,113 22,41Sorra de material reciclat mixt de

formigó-ceràmica de 0 a 5 mm
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A0K0 h 0,140 6,400 0,90Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 2,310 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 31,49
-52 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a

1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm

A0150000 h 0,208 16,970 3,53Manobre especialista
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A030 h 0,220 8,845 1,95Compactador duplex manual de 700 kg

A%AUX001 % 1,500 3,530 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,37
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-53 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

A0122000 h 2,677 18,610 49,82Oficial 1a paleta
A0140000 h 1,338 20,680 27,67Manobre
B0512401 t 0,003 99,705 0,30Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l

32,5 r segons une-en 197-1, en sacs
B0F1K2A1 u 47,996 0,183 8,78Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria i, hd, segons la norma
une-en 771-1

D070A4D1 m3 0,049 157,720 7,73Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 77,490 1,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 95,46

-54 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400
segons norma une-en 124, col·locat amb morter, grabat tipus
de servei.

A012N000 h 0,594 23,300 13,84Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,595 20,680 12,30Manobre
B0710150 t 0,003 31,127 0,09Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BDKZH9B0 u 1,000 88,676 88,68Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe b125 segons
norma une-en 124

A%AUX001 % 1,500 26,140 0,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 115,30

-55 F22553R u Formació de xarxa provisional de subministrament d'aigua

F22553RM ut 1,000 1.475,806 1.475,81Formació de xarxa provisional de
subministrament d'aigua

Total Arrodo… 1.475,81
-56 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de

100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior, connectat i comprovat, amb
placa de 40x40 a paret.

A012M000 h 3,746 24,080 90,20Oficial 1a muntador
A013M000 h 3,746 20,680 77,47Ajudant muntador
BM213620 u 1,000 856,453 856,45Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb

una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4"
de diàmetre de connexió a la canonada

BMY21000 u 1,000 106,955 106,96Part proporcional d'elements especials per a
hidrants, inclòs placa a paret i fornícula.

A%AUX001 % 1,500 167,670 2,52Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 1.133,60
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-57 FJS51613 m Canonada de reg per degoteig formada per tub de polietilè,
color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters
integrats, situats cada 30 cm.

BJS51611 m 1,000 0,583 0,58Tub de polietilè, color marró, de 12 mm de
diàmetre exterior, amb degoters integrats,
situats cada 30 cm, subministrat en rotllos,
amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

BFYB2305 u 1,000 0,020 0,02Part proporcional d'elements de muntatge
per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

A013M000 h 0,056 20,680 1,16Ajudant muntador
A012M000 h 0,010 24,080 0,24Oficial 1a muntador
A%AUX001 % 1,500 1,400 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 2,02
-58 FFB26356 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per

tub de polietilè pe 40 de color negre amb bandes blaves, de 25
mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, pn=10 atm,
enterrada.

B031S400 t 0,185 12,113 2,24Sorra de material reciclat mixt de
formigó-ceràmica de 0 a 5 mm

BFB26301 m 1,000 1,751 1,75Tub de polietilè pe 40 de color negre amb
bandes blaves, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix, pn=10 atm,
segons une-en 12201-2, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

A013M000 h 0,056 20,680 1,16Ajudant muntador
A012M000 h 0,056 24,080 1,35Oficial 1a muntador
A%AUX001 % 1,500 2,510 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 6,54
-59 FJSA31E1 u Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable,

ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 24
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

A012M000 h 2,500 24,080 60,20Oficial 1a muntador
BJSA31E0 u 1,000 368,000 368,00Programador de reg amb alimentació a 24 v,

no codificable, ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 24 estacions

A%AUX001 % 2,500 60,200 1,51Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 429,71

-60 FJSB2322 u Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i polipropilè, connexions
roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del solenoide a 24
vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal,
amb pericó de plàstic proveït de tapa.

BJSB2321 u 1,000 26,432 26,43Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i
polipropilè, connexions roscades, de 1" de
diàmetre, alimentació del solenoide a 24
vca, amb possibilitat d'apertura manual i
regulador de cabal.

FDK26C18 u 1,000 19,030 19,03Arqueta prefabricada de plàstic, amb tapa i
sense fons, de 30x30x30 cm, per a
allotjament de vàlvules en sistemes de
regatge.

BJSWE300 u 1,000 4,100 4,10Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1"

A013M000 h 0,224 20,680 4,63Ajudant muntador
A012M000 h 0,226 24,080 5,44Oficial 1a muntador
A012H000 h 0,107 20,330 2,18Oficial 1a electricista

A%AUX001 % 1,500 12,250 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 61,99
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-61 URC010 u Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm,
col·locat en fornícula, amb dos claus de tall de comporta.

mt37svc010a Ut 2,000 5,517 11,03Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1/2".

mt37sgl010a Ut 1,000 5,119 5,12Aixeta de purga de 15 mm.
mt37svr010a Ut 1,000 2,721 2,72Vàlvula de retenció de llautó per roscar de

1/2".
mt37aar010a Ut 1,000 11,266 11,27Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30

cm, segons companyia subministradora.
mt37www010 Ut 1,000 1,332 1,33Material auxiliar per a instal·lacions de

lampisteria.
mo007 h 0,937 20,330 19,05Oficial 1ª lampista.
mo099 h 0,464 17,320 8,04Ajudant lampista.

% % 4,000 58,560 2,34Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 60,90

-62 URA010 u Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de
longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de
diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall
allotjada en pericó d'obra de fàbrica.

mt10hmf01… m³ 0,144 58,869 8,48Formigó hm-20/p/20/i, fabricat en central.
mt04lpc010c Ut 36,000 0,249 8,96Maó ceràmic calat (gero), per revestir,

29x14x10 cm, segons une-en 771-1.
mt09mor010c m³ 0,016 110,326 1,77Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus

m-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/6.

mt09mor010f m³ 0,021 142,857 3,00Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus
m-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/3.

mt37aar010c Ut 1,000 19,962 19,96Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50
cm, segons companyia subministradora.

mt01ara010 m³ 0,212 11,423 2,42Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa009a m 2,000 1,012 2,02Connexió de servei de polietilè pe 40, de 20

mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8
mm de gruix, segons une-en 12201-2, inclús
p/p d'accessoris de connexió i peces
especials.

mt37sve030b Ut 1,000 3,768 3,77Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar
de 1/2", amb comandament de regle
quadrat.

mt37tpa012a Ut 1,000 1,142 1,14Collaret de presa en càrrega de pp, per a
tub de polietilè, de 20 mm de diàmetre
exterior, segons une-en iso 15874-3.

mo040 h 1,171 19,670 23,03Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo082 h 1,170 17,340 20,29Ajudant construcció d'obra civil.
mo007 h 4,001 20,330 81,34Oficial 1ª lampista.
mo099 h 0,993 17,320 17,20Ajudant lampista.

% % 4,000 193,380 7,74Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 201,12

-63 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

A012M000 h 1,000 24,080 24,08Oficial 1a muntador
A013M000 h 0,500 20,680 10,34Ajudant muntador
BJS1U001 u 1,000 117,520 117,52Boca de reg amb cos de fosa, rosca

d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus
barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb
junt epdm

BJS1UZ10 u 1,000 30,000 30,00Petit material metàl·lic per a connexió de la
boca de reg amb la canonada

A%AUX001 % 1,500 34,420 0,52Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 182,46

-64 02001 u Derivació amb t pe electrosoldable dn125/125

Sense descom… 91,00
Total Arrodo… 91,00
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-65 02002 u Vàlvula de comporta embridada dn.100, amb registre,
instal·lada sobre canonada pe

Sense descom… 328,38
Total Arrodo… 328,38

-66 03001 u Reposició d'escomesa existent fins a 50mm, formada per
collari de presa, enllaços de connexió i aixeta entrada

Sense descom… 444,50
Total Arrodo… 444,50

-67 03002 u Fabricació d'escomesa amb comptador de regatge i amb
arqueta de registre hdpe

Sense descom… 463,59
Total Arrodo… 463,59

-68 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,224 20,680 4,63Manobre
C1313330 h 0,233 48,260 11,24Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 4,630 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 15,94
-69 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,174 20,680 3,60Manobre
C1103331 h 0,305 66,965 20,42Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,193 48,260 9,31Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 3,600 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 33,38
-70 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

A0140000 h 0,665 20,680 13,75Manobre
C1103331 h 0,653 66,965 43,73Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,302 48,260 14,57Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 13,750 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 72,26
-71 FDG31357 m Canalització amb tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 450 n i dau de recobriment
de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

A012N000 h 0,010 23,300 0,23Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,010 20,680 0,21Manobre
B064300C m3 0,066 57,478 3,79Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

BG22TH10 m 1,050 1,543 1,62Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a compressió
de 450 n, per a canalitzacions soterrades

A%AUX001 % 1,500 0,440 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 5,86
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-72 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm

A0150000 h 0,208 16,970 3,53Manobre especialista
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A030 h 0,220 8,845 1,95Compactador duplex manual de 700 kg

A%AUX001 % 1,500 3,530 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,37

-73 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 h 0,290 16,970 4,92Manobre especialista
B031R400 t 1,900 8,687 16,51Sorra de material reciclat de formigó de 0 a

5 mm
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A0K0 h 0,300 6,400 1,92Safata vibrant amb placa de 60 cm
A%AUX001 % 1,500 4,920 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 29,26
-74 FDK256F3 u Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de

formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra

A012N000 h 1,145 23,300 26,68Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 1,145 20,680 23,68Manobre
B0310500 t 0,013 17,918 0,23Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
B064300C m3 0,209 57,478 12,01Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

B0DF7G0A u 1,007 1,005 1,01Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó
d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150
usos

B0F1D2A1 u 11,004 0,193 2,12Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria i, hd, segons la norma
une-en 771-1

A%AUX001 % 1,500 50,360 0,76Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 66,49

-75 FDKZH5C4 u Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctil, de la casa "fundición dúctil benito" per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400
segons norma une-en 124, col.locat amb morter, amb grabat
tipus de servei.

A012N000 h 0,329 23,300 7,67Oficial 1a d'obra pública
BDKZH5C0 u 1,000 12,800 12,80Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa

dúctil, de la casa "fundición dúctil benito" per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe c250 segons norma
une-en 124

A0140000 h 0,329 20,680 6,80Manobre
B0704200 t 0,020 27,549 0,55Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel

Total Arrodo… 27,82
-76 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat

superficialment

A012H000 h 0,096 20,330 1,95Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,142 17,320 2,46Ajudant electricista
BG380900 m 1,020 1,231 1,26Conductor de coure nu, unipolar de secció

1x35 mm2
BGW38000 u 1,000 0,325 0,33Part proporcional d'accessoris per a

conductors de coure nus
A%AUX001 % 1,500 4,410 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 6,07
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-77 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

A012H000 h 0,221 20,330 4,49Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,221 17,320 3,83Ajudant electricista
BGD12220 u 1,000 10,902 10,90Piqueta de connexió a terra d'acer i

recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300
µm

BGYD1000 u 1,000 3,933 3,93Part proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexió a terra

A%AUX001 % 1,500 8,320 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 23,27

-78 FG312552 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

A012H000 h 0,039 20,330 0,79Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,039 17,320 0,68Ajudant electricista
BG312550 m 1,020 2,826 2,88Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv

de tensió assignada, amb designació rz1-k
(as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

A%AUX001 % 1,500 1,470 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 4,37

-79 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de
4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000 h 0,047 20,330 0,96Oficial 1a electricista
A013H000 h 0,046 17,320 0,80Ajudant electricista
BG23EA10 m 1,020 3,417 3,49Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de

diàmetre nominal, resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 4000 n,
per a endollar

BGW23000 u 1,000 0,229 0,23Part proporcional d'accessoris per a tubs
rígids d'acer

A%AUX001 % 1,500 1,760 0,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 5,51

-80 BNHE124S pa Partida de legalització d'enllumenat, inclou projecte i
legalització de la instal.lació.

A012H000 h 3,856 20,330 78,39Oficial 1a electricista
BNHE124M u 1,000 332,671 332,67Projecte per la legalització de la instal.lació
A%AUX001 % 1,500 78,390 1,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 412,24
-81 FHNN2021 u Subministre i col·locació de conjunt model "platea pro", model

p871. Llumenera per il·luminació d'exterior amb òptica viària
de llum directe, amb led de potència 33 w. El cos és d'alumini
en1706ac 46100lf, i s'ha sotmes a un tractament multi fase de
desengressat, fluor-zirconi i segellat. Imprimació, pintura
acrílica líquida i cui a 150ºc, per proporcionar altes resitències
als agents atmosfèrics i al rajos uv.vidre de tancament
sòdic-càlcic templat amb 5 mm de gruix. Color 3000k,
intensitat lumínica de 3520lm

Sense descom… 675,00
Total Arrodo… 675,00

-82 0X9010 u Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel,
de 16 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el
manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

mq07ple01… U 1,000 450,001 450,00
Total Arrodo… 450,00
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-83 DIE101 M Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a
façana d'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

mo003 h 0,035 25,320 0,89Oficial 1ª electricista
mo102 h 0,035 21,720 0,76Ajudant electricista

Total Arrodo… 1,65
-84 DIE102 M Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb mitjans

manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

mo003 h 0,012 25,320 0,30Oficial 1ª electricista
mo102 h 0,012 21,720 0,26Ajudant electricista

Total Arrodo… 0,56
-85 DUI020 U Desmuntatge de lluminaria de fins a 6 m d'altura, i càrrega

manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.

mq07cce0… h 0,100 18,980 1,90Camió amb cistell elevador de braç articulat
de 16 m d'altura màxima de treball i 260 kg
de càrrega màxima.

mo003 h 0,423 25,320 10,71Oficial 1ª electricista
mo102 h 0,423 21,720 9,19Ajudant electricista

Total Arrodo… 21,80

-86 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,224 20,680 4,63Manobre
C1313330 h 0,233 48,260 11,24Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 4,630 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 15,94
-87 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,174 20,680 3,60Manobre
C1103331 h 0,305 66,965 20,42Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,193 48,260 9,31Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 3,600 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 33,38
-88 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

A0140000 h 0,665 20,680 13,75Manobre
C1103331 h 0,653 66,965 43,73Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,302 48,260 14,57Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 13,750 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 72,26
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-89 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de
160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 45x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i

A0121000 h 0,009 23,300 0,21Oficial 1a
A0140000 h 0,009 20,680 0,19Manobre
B064300C m3 0,090 57,478 5,17Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

BG22TL10 m 2,100 2,558 5,37Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 j, resistència a compressió
de 450 n, per a canalitzacions soterrades

A%AUX001 % 1,500 0,400 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 10,95

-90 FDGZU013 m Banda contínua de senyalització de polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb l'inscripció "atenció! a sota hi ha
cables elèctrics" i triangle de risc elèctric., col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 h 0,010 20,680 0,21Ajudant muntador
BDGZU013 m 1,020 0,250 0,26Banda contínua de senyalització de polietilè,

de 150 mm d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "atenció! a sota hi ha cables
elèctrics" i triangle de risc elèctric.,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

Total Arrodo… 0,47
-91 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a

1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm

A0150000 h 0,208 16,970 3,53Manobre especialista
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A030 h 0,220 8,845 1,95Compactador duplex manual de 700 kg

A%AUX001 % 1,500 3,530 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,37

-92 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

A0122000 h 2,858 18,610 53,19Oficial 1a paleta
A0140000 h 1,429 20,680 29,55Manobre
B0512401 t 0,004 99,705 0,40Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l

32,5 r segons une-en 197-1, en sacs
B0F1K2A1 u 72,503 0,183 13,27Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria i, hd, segons la norma
une-en 771-1

D0701461 m3 0,079 68,010 5,37Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5
n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 82,740 1,24Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 103,02
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-93 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe d400
segons norma une-en 124, col·locat amb morter, amb grabat
tipus de servei.

A012N000 h 0,429 23,300 10,00Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,428 20,680 8,85Manobre
B0710150 t 0,006 31,127 0,19Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5

n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

BDKZHLD0 u 1,000 258,589 258,59Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe d400 segons
norma une-en 124

A%AUX001 % 1,500 18,850 0,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 277,91

-94 IEC010 u Subministre i col.locació de caixa empotrada a façana (de cdu
), de formigó prefabricat, dimensions cdu: 1,50x0,80x0,30 m.

mt35cgp040h m 3,000 5,249 15,75Tub de pvc llis, sèrie b, de 160 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
une-en 1329-1.

mt35cgp040f m 1,000 3,609 3,61Tub de pvc llis, sèrie b, de 110 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
une-en 1329-1.

mt35cgp100 Ut 1,000 60,882 60,88Peanya prefabricada de formigó armat per
ubicació de 1 ó 2 caixes de protecció i
mesura.

mt35cgp101 Ut 1,000 10,583 10,58Joc de perns metàl·lics d'ancoratge per
subjecció d'armari a peanya prefabricada de
formigó armat.

A012N000 h 1,060 23,300 24,70Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 2,122 20,680 43,88Manobre

mo002 h 0,574 20,330 11,67Oficial 1ª electricista.
mo094 h 0,574 17,320 9,94Ajudant electricista.

% % 2,000 181,010 3,62Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 184,63

-95 XBT2021 Pa Previsió de treballs d'acabats de les peces i palometes que
treuen

Sense descom… 20,00
Total Arrodo… 20,00

-96 N.01 UT. Pressupost fecsa per a afectació xarxa existent i noves
instal·lacions.

Sense descom… 10.145,98
Total Arrodo… 10.145,98

-97 N.02 UT Gestió de permisos i projecte d'execució de la variant i gestió
amb companyia

Sense descom… 2.350,00
Total Arrodo… 2.350,00

-98 0X9010 u Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel,
de 16 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el
manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

mq07ple01… U 1,000 450,001 450,00
Total Arrodo… 450,00

-99 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,224 20,680 4,63Manobre
C1313330 h 0,233 48,260 11,24Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 4,630 0,07Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 15,94
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-100 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 h 0,174 20,680 3,60Manobre
C1103331 h 0,305 66,965 20,42Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,193 48,260 9,31Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 3,600 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 33,38
-101 F2225836 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

A0140000 h 0,665 20,680 13,75Manobre
C1103331 h 0,653 66,965 43,73Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t, amb martell trencador
C1313330 h 0,302 48,260 14,57Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
A%AUX001 % 1,500 13,750 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 72,26
-102 FDG34378 m Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia format

per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de pvc rígid i
dau de recobriment de 45x45 cm de formigó hm-20/p/20/i

A012N000 h 0,152 23,300 3,54Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,152 20,680 3,14Manobre
B064300C m3 0,200 57,478 11,50Formigó hm-20/p/20/i de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

BG21RK10 m 4,200 2,867 12,04Tub rígid de pvc, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 12 j,
resistència a compressió de 250 n, d'1,8
mm de gruix

A%AUX001 % 1,500 6,680 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 30,32

-103 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% pm

A0150000 h 0,208 16,970 3,53Manobre especialista
C1313330 h 0,121 48,260 5,84Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C133A030 h 0,220 8,845 1,95Compactador duplex manual de 700 kg

A%AUX001 % 1,500 3,530 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,37

-104 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus hf-ii,
per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de
formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

A012N000 h 0,350 23,300 8,16Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,700 20,680 14,48Manobre
B064500B m3 0,176 55,930 9,84Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i

BDK218ZJ u 1,000 492,100 492,10Pericó de registre de formigó prefabricat
amb tapa tipus hf-ii, per a instal·lacions de
telefonia

C1503000 h 0,167 43,192 7,21Camió grua
A%AUX001 % 1,500 22,640 0,34Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 532,13
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-105 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus mf-ii,
per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de
formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

A012N000 h 0,275 23,300 6,41Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,500 20,680 10,34Manobre
B064500B m3 0,059 55,930 3,30Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i

BDK218ZP u 1,000 164,350 164,35Pericó de registre de formigó prefabricat
amb tapa tipus mf-ii, per a instal·lacions de
telefonia

C1503000 h 0,167 43,192 7,21Camió grua
A%AUX001 % 1,500 16,750 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 191,86
-106 GDK35UG Pa Connexió de serveis existents

GDK35UBM ut 1,000 761,997 762,00Connexió de serveis existents
Total Arrodo… 762,00

-107 0X9010 u Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel,
de 16 m d'altura màxima de treball. El preu inclou el
manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

mq07ple01… U 1,000 450,001 450,00
Total Arrodo… 450,00

-108 DM2021 M Modificació de trams de xarxa de gas preexistent

Sense descom… 400,00
Total Arrodo… 400,00

-109 MBG010 m3 Subbase granular amb tot-u natural calcari, i compactació al
97% del proctor modificat amb mitjans mecànics, en tongades
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 97% del proctor modificat de la màxima obtinguda
a l'assaig proctor modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

mt01zah010a t 2,200 8,720 19,18Barreja de riu granular o natural, pedrera
calcària.

mq02rot030b h 0,108 41,520 4,48Compactadora tàndem autopropulsat, de 63
kw, de 9,65 t, amplada de treball 168 cm

mq04dua0… h 0,108 8,953 0,97Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02cia020j h 0,011 50,522 0,56Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
Total Arrodo… 25,19

-110 F9365H31 m3 Base de formigó hm-20/b/20/iia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000 h 0,128 23,300 2,98Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,382 20,680 7,90Manobre
B064300B m3 1,050 57,477 60,35Formigó hm-20/b/20/iia de consistència

tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició i

A0150000 h 0,096 16,970 1,63Manobre especialista
C1701100 h 0,133 148,384 19,74Camió amb bomba de formigonar
C2005000 h 0,133 4,332 0,58Regle vibratori
C170H000 h 0,100 10,222 1,02Màquina tallajunts amb disc de diamant per

a paviment
A%AUX001 % 1,500 12,510 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 94,39
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-111 F9F5TH2JB M2 Llamborda: subministrament i col·locacióo de llambordes de
formigó prefabricat d'alta qualitat de la familia doble capa i
model terana six marca breinco o equivalent, amb peces de
20x10x10cm, sense bisellar amb elements espaiadors de 3
mm, de color "arena". Té una resistència la ruptura de 3.6mpa,
una càrrega de ruptura mitja per unitat de longitud de
250n/mm. 
Morter: es col·loca sobre base de morter fresc de 2 cm com a
mínim i 3 cm com a màxim de gruix, sotmés a una exposició
de la classe cf4, amb alta resistència a compressió, resistent a
les sals de desglaç, als ciles de gel-desgel. En sacs de 25 kg,
model mapestones tfb 60 de mapei o equivalent.
Punt d'unió: beurada de ciment blanc de conglomerants
hidràulics d'acció putzelànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials per a la col·locació de peces
de pedra, marca mapestone 3 primer de mapei o equivalent. 
Rejuntat: amb ciment i sorra grandària màxima de 2 mm, doble
escobrat i humitejat sense pressió.

A012N000 h 1,136 23,300 26,47Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,570 20,680 11,79Manobre
B0111000 m3 0,100 1,612 0,16Aigua
B9F16105 m2 1,000 26,905 26,91Llambordí de formigó prefabricat d'alta

qualitat tipus programa zehn-llosa vulcano 
de la casa breinco, de format 20x10x10 cm,
sense bisell i amb distanciadors incorporats
de 3mm; doble capa, fabricada amb àrids
granítics- silícics  i mínim 15 % d'àrids
reciclats a la capa base.  
De color "arena" "top complet" tipus
mix-destonificat i acabat estandar,
hidrofugada, de textura llisa, antilliscant
(clase 3 cte). Acolorida amb óxids de ferro
d'alta resistència a la climatología i les
radiacions solars. 
Les lloses han de complir amb la normativa
une-en-1339.

DRPLUS KG 5,000 8,978 44,89Sorra per rejuntat
BUU20001A KG 2,000 3,081 6,16Beurada de ciment blanca de

conglomerants hidràulics d'acció
putzolànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials per a la
col·locació tradicional de rajoles de material
de pedra, tant a l'exterior com a l'interior. En
sac de 25 kg, mapestone 3 primer,
ref.278325

BUTC0001A KG 40,000 0,433 17,32Morter  per a la col·locació de paviments
arquitectònics de pedra, sotmesos a una
exposició de la classe xf4, amb alta
resistència a compressió, resistent a les
sals de desglaç, als cicles gel-desgel.  En
sacs de 25kg. Mapestone tfb 60, ref.024525

Total Arrodo… 133,70
-112 F9F5TH0Fb m2 Paviment drenant de llosa de formigó prefabricat de 40x40x12

cm, model "llosa trama" de la marca breinco, formació d'illes
de 8x8 cm per plantació de gesta amb una superfície del 60%
tapat amb llambordes.
Es col·locarà sub-base de morter de 3cm de gruix per aportar
estabilitzat al paviment.
Les sub-bases, bases i peces de paviment drenant, estaran
convenientment esteses i anivellades amb la pendent
necessària.

A012N000 h 0,511 23,300 11,91Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,510 20,680 10,55Manobre

B9FA6481B M2 1,000 38,582 38,58Llosa trama de formigó prefabricat de
40x40x12

B0512401 t 0,050 99,705 4,99Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r segons une-en 197-1, en sacs

Total Arrodo… 66,03
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-113 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó ha-25/p/20/ii+a de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, per a paviment continu, de 20 cm de gruix, escampat
des de camió, amb acabat texturat ratllat i compactació amb
martell vibrant

A012N000 h 0,130 23,300 3,03Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,260 20,680 5,38Manobre
B065E36C m3 0,150 90,950 13,64Formigó ha-30/p/20/i+e de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i+e

C170D0A0 h 0,030 60,520 1,82Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

A%AUX001 % 1,500 8,410 0,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 24,00

-114 F9H11251 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent de composició densa, tipus d12.categoria
de tràfic pesat t4, imdp (vehicle pesat/dia) <50, >25. Dues
capes de paviment asfàltic, amb base de formigó de 20 cm i
sub-base.

B9H11251 t 0,184 59,800 11,00Barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus d12, amb àrid
granític i betum asfàltic de penetració.

C13350C0 h 0,002 66,200 0,13Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1709B00 h 0,002 53,990 0,11Estenedora per a paviments de mescla

bituminosa
C170D0A0 h 0,002 60,520 0,12Corró vibratori per a formigons i betums

autopropulsat pneumàtic
A012N000 h 0,004 23,300 0,09Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,019 20,680 0,39Manobre

A%AUX001 % 1,500 0,480 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 11,85

-115 MPP2021 M2 Paviment de llamborda sobre base de ciment cola

mt08aaa010a m³ 0,020 1,107 0,02Aigua.
mo021 h 0,636 24,500 15,58Oficial 1ª construcció en treballs de ram de

paleta.
mo058 h 0,636 20,680 13,15Ajudant col·locador de pedra natural.
mo111 h 0,127 19,470 2,47Peó ordinari construcció
mt2021 m3 0,030 20,000 0,60Ciment cola

Total Arrodo… 31,82
-116 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm

d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

A0150000 h 0,250 16,970 4,24Manobre especialista
C170H000 h 0,250 10,222 2,56Màquina tallajunts amb disc de diamant per

a paviment
A%AUX001 % 1,500 4,240 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 6,86
-117 F7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a

impermeabilització tipus ed amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

A0127000 h 0,500 19,670 9,84Oficial 1a col·locador
A0140000 h 0,500 20,680 10,34Manobre
%NAAA % 1,500 20,180 0,30Despeses auxiliars

B7Z24000 kg 2,200 1,020 2,24Emulsió bituminosa, tipus ed
Total Arrodo… 22,72

-118 BD5L7Q0 M2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 4 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 500 kn/m2

Sense descom… 8,71
Total Arrodo… 8,71
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-119 43512H30b m3 Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres
corrugades, per a nou tram de tanca, de 40x40cm amb barres
de diàmetre 12. Veure plànols.

K31522H4 m3 1,000 106,790 106,79Formigó per a rases i pous de fonaments,
ha-25/b/20/iia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

K31B3000 kg 30,000 1,300 39,00Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

Total Arrodo… 145,79
-120 FEA020 m2 Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de

bloc de formigó, llis estàndard color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada r10 (10 n/mm²), per revestir, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
m-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "u" en formació de
cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè,
ha-25/b/12/iia, preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i
cèrcols verticals; i acer une-en 10080 b 500 s, quantia 0,6
kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en
calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

mt02bhp01… u 11,256 0,640 7,20Bloc de formigó, llis estàndard color gris,
40x20x15 cm, categoria ii, resistència
normalitzada r10 (10 n/mm²), densitat 1200
kg/m³, per revestir. Segons une-en 771-3.

mt02bhp011c u 0,473 0,410 0,19Mig bloc de formigó, llis estàndard color gris,
20x20x15 cm, categoria ii, resistència
normalitzada r10 (10 n/mm²), densitat 1200
kg/m³, per revestir. Segons une-en 771-3.

mt02bhp012c u 0,494 1,010 0,50Bloc de cantonada de formigó, llis estàndard
color gris, 40x20x15 cm, categoria ii,
resistència normalitzada r10 (10 n/mm²),
densitat 1200 kg/m³, per revestir. Segons
une-en 771-3.

mt02bhp020e u 0,924 1,150 1,06Bloc en "u" de formigó, llis color gris,
40x20x15 cm, resistència normalitzada r10
(10 n/mm²), per revestir. Segons une-en
771-3.

mt07aco010c kg 0,600 0,810 0,49Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corruages, une-en10080 b
500 s, de varis diàmetres

mt08var050 kg 0,014 1,100 0,02Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm
de diàmetre.

mt07aag01… m 2,450 2,410 5,90Armadura de llinyola prefabricada d'caer
galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi de 3.7 mm de diàmetre i 75 mm
d'amplada, amb dispositius de separació,
geometria dissenyada per permetre el
cavalcament i sistema d'autocontrol de
l'operari (sao). Segons une-en 845-3

mt08cem0… kg 6,935 0,100 0,69Ciment pòrtland cem ii/b-l 32,5 r, color gris,
en sacs, segons une-en 197-1.

mt08aaa010a m³ 0,008 1,107 0,01Aigua.
mt01arg006 t 0,009 16,790 0,15Sorra de cantera, per a fiormigó preparat en

obra
mt01arg007a t 0,019 16,640 0,32Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima

12 mm.
mt09mif01… t 0,021 31,820 0,67Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria m-7,5
(resistència a compressió 7,5 n/mm²),
subministrat a granel, segons une-en 998-2.

mq06hor010 h 0,010 1,680 0,02Formigonera
mq06mms… h 0,079 1,730 0,14Mesclador continu amb sitja, per a morter

industrial en sec, subministrat a granel
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mo021 h 0,447 24,500 10,95Oficial 1ª construcció en treballs de ram de
paleta.

mo114 h 0,464 20,460 9,49Peó ordinari construcció en treballs de ram
de paleta.

mo043 h 0,133 24,500 3,26Oficial 1ª ferrallista.
mo090 h 0,133 21,750 2,89Ajudant ferrallista

Total Arrodo… 43,95
-121 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a

3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat

A0122000 h 0,660 18,610 12,28Oficial 1a paleta
A0140000 h 0,480 20,680 9,93Manobre

D070A8B1a M3 0,018 141,522 2,55Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 22,210 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 25,09

-122 RFP010 M2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc,
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament exterior de morter. El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars

mt27pfs010b L 0,058 9,880 0,57Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27pii020kI L 0,200 9,710 1,94Pintura per a exteriors, a base de polímers
acrílics a emulsió aquosa, color blanc,
acabat mat, textura llisa, impermeabilitzant i
transpirable; per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola, segons une-en 1504-2.

A012D000 h 0,145 24,500 3,55Oficial 1a pintor
A013D000 h 0,145 21,750 3,15Ajudant pintor

A%AUX001 % 1,500 6,700 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 9,31

-123 F8J35A7K m Remat superior de mur de tancament, amb peces de 50x25x4
cm.

A012N000 h 0,221 23,300 5,15Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,252 20,680 5,21Manobre
A0150000 h 0,150 16,970 2,55Manobre especialista

mt08aaa010a m³ 0,006 1,107 0,01Aigua.
mt09mif01… t 0,012 39,950 0,48Morter industrial de paleteria, de ciment,

color gris, amb additius hidròfugs, categoria
m-10

mt20cho010e m 1,100 10,580 11,64Llosa prefabricada de formigó gris, per
remat de murs, en peces de 50x30x4 cm
amb goteró

mt09mcr235 kg 0,115 2,470 0,28Morter de juntes oer prefabricats de formigó
i pedra artificial, compost per ciment, arids,
pigmentas i additius especials

mt28pcs010a l 0,190 9,400 1,79Protector hidròfug en base acuosa, incolor,
repelent a l'aigua i a la bruticia, per
tractamenrt superficial hidrofugant,per
aplicar amb brotxa sobre superficies de
pedra natural o artificial

A%AUX001 % 1,500 12,910 0,19Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 27,30
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-124 F32DCB26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de
fusta acabat amb melamina, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares,la cara interior amb encofrat
perdut d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

A0123000 H 0,735 24,300 17,86Oficial 1a encofrador
A0133000 H 0,735 21,420 15,74Ajudant encofrador
B0A31000 KG 0,150 1,530 0,23Clau acer
B0D21030 M3 8,800 0,380 3,34Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D31000 M3 0,002 283,800 0,57Llata de fusta de pi
B0D625A0 CU 0,010 11,140 0,11Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m

d'alçària i 150 usos
B0D629A0 cu 0,010 20,540 0,21Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m

d'alçària i 150 usos
B0DZA000 l 0,050 2,630 0,13Desencofrant
A%AUX001 % 2,500 33,600 0,84Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodo… 39,03
-125 F96AUA40 m Vorada de xapa d'acer corten, formada per passamà en forma

de "l", segons detall, de 10 mm de gruix i 200 mm de
desenvolupament total, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

A0121000 h 0,150 23,300 3,50Oficial 1a
A0140000 h 0,150 20,680 3,10Manobre
B06NN14C m3 0,045 55,050 2,48Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 n/mm2, consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 40 mm,
hne-15/p/40

B96AUC40 m 1,000 38,450 38,45Vorada de xapa d'acer corten, formada per
passamà en forma de "l", segons projecte,
de 10 mm de gruix i 200 mm de
desenvolupament total, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

A%AUX001 % 1,500 6,600 0,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 47,63

-126 4452145H m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, formigó ha-25/b/10/i abocat amb bomba i
armadura ap500 s d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3

K45217C4 m3 1,000 101,190 101,19Formigó per a mur, ha-25/b/10/i, de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

K4B23000 kg 60,000 1,340 80,40Armadura per a mur ap500 s d'acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

K4D22A03 m2 10,000 20,790 207,90Muntatge i desmuntatge d'una cara
d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 3 m

Total Arrodo… 389,49
-127 RSN110 m Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm

de profunditat, en paviment continu de formigó, amb panell
rígid de poliestirè expandit.

mt16pea020a m2 0,105 1,320 0,14Panell rígid de poliestirè expandit, segons
une-en 13163, mecanitzat lateral recte, de
10 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,25
m²k/w, conductivitat tèrmica 0,036 w/(mk),
per junta de dilatació

mo113 h 0,058 20,490 1,19Peó ordinari construcció
Total Arrodo… 1,33

-128 CQ20213 pa Acondicionament d'accés provisional del veins del carrer
carmanxel

Sense descom… 6.500,00
Total Arrodo… 6.500,00
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-129 FQ11GC10 u Subministre i col.locació de cadira model citizen, de la casa
benito urban, o similar, de 70 cm de llargària, formada per
peus de fundició dúctil amb tractament ferrus, procés protector
del ferro, que garanteix una óptima resistència a la corrosió,
acabat amb imprimació d'epoxi i pintura de poliester en pols,
amb cinc taulons de 120x35 mm de secció de fusta tropical
tractada amb protector fungicida, insecticia i hidrofugant, collat
amb cargoleria d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions
mecàniques

A0121000 h 0,511 23,300 11,91Oficial 1a
A0140000 h 0,511 20,680 10,57Manobre

BQ11GC10 u 1,000 276,048 276,05Subministre de cadira model citizen, de la
casa benito urban, o similar, de 70 cm de
llargària, formada per peus de fundició dúctil
amb tractament ferrus, procés protector del
ferro, que garanteix una óptima resistència a
la corrosió, acabat amb imprimació d'epoxi i
pintura de poliester en pols, amb cinc
taulons de 120x35 mm de secció de fusta
tropical tractada amb protector fungicida,
insecticia i hidrofugant, collats amb
cargoleria d'acer inoxidable.

A%AUX001 % 2,500 22,480 0,56Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 299,09

-130 FQ11HA32 u Subministre i col.locació de banc model citizen, de la casa
benito urban, o similar, de 175 cm de llargària, format per peus
de fundició dúctil amb tractament ferrus, procés protector del
ferro, que garanteix una óptima resistència a la corrosió,
acabat amb imprimació d'epoxi i pintura de poliester en pols,
amb cinc taulons de 120x35 mm de secció de fusta tropical
tractada amb protector fungicida, insecticia i hidrofugant, collat
amb cargoleria d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions
mecàniques

A0121000 h 0,511 23,300 11,91Oficial 1a
A0140000 h 0,511 20,680 10,57Manobre
BQ11HA32 u 1,000 805,943 805,94Subministre de banc model citizen, de la

casa benito urban, o similar, de 175 cm de
llargària, format per peus de fundició dúctil
amb tractament ferrus, procés protector del
ferro, que garanteix una óptima resistència a
la corrosió, acabat amb imprimació d'epoxi i
pintura de poliester en pols, amb cinc
taulons de 120x35 mm de secció de fusta
tropical tractada amb protector fungicida,
insecticia i hidrofugant, collats amb
cargoleria d'acer inoxidable.

A%AUX001 % 2,500 22,480 0,56Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 828,98

-131 FQ221031 u Subministre i col.locació de paperera model cilar ten-70l, de la
casa durbanis, o similar, de 70 litres de capacitat, formada per
planxa d'acer corten de 3 mm de gruix, acabat bernissat i
tractament especial antigrafiti, i amb aro d'acer inoxidable,
ancorada amb perns sobre el paviment.

A0121000 h 0,388 23,300 9,04Oficial 1a
A0140000 h 0,727 20,680 15,03Manobre
BQ221030 u 1,000 370,533 370,53Subministre de paperera model cilar ten-70l,

de la casa durbanis, o similar, de 70 litres de
capacitat, formada per planxa d'acer corten
de 3 mm de gruix, acabat bernissat, i amb
aro d'acer inoxidable.

A%AUX001 % 1,500 24,070 0,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 394,96
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-132 FQ31V31C u Font per a exteriors d'acer corten, de forma rectangular, de
60x15 cm de planta i 120 cm d'alçària de mides aproximades,
amb empotrament al terra de 12 cm, amb aixeta temporitzada
de llautó, amb pulsador també de llautó, amb desguàs amb
forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó,
segons detalls de projecte. Amb cilindre de material corten.

A0121000 h 3,960 23,300 92,27Oficial 1a
A0140000 h 3,960 20,680 81,89Manobre
BQ31V31C u 1,000 752,400 752,40Ont per a exteriors d'acer corten, de forma

rectangular, de 30x15 cm de planta i 120 cm
d'alçària de mides aproximades, amb
empotrament al terra de 12 cm, amb aixeta
temporitzada de llautó, amb pulsador també
de llautó, segons plànols i detalls de
projecte

BQ3Z1300 u 1,000 25,542 25,54Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font
per a exterior

D060M0B2 m3 0,100 74,590 7,46Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

A%AUX001 % 2,500 174,160 4,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 963,91

-133 FB121AAM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm,segons plànol, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

A012F000 H 0,400 24,680 9,87Oficial 1a manyà
A013F000 H 0,200 21,510 4,30Ajudant manyà
B0A62F90 U 2,000 1,110 2,22Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol,

volandera i femella
BB121AA0 M 1,000 82,230 82,23Barana d'acer per a pintar, amb passamà,

travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

A%AUX001 % 1,500 14,170 0,21Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 98,83

-134 MLD110 M Xapa metàl·lica de peces flexibles de xapa llisa d'acer
corten,6,0 mm de gruix i 2 m de longitud, amb l'extrem superior
arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si mitjançant
platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, per delimitar
espais i separar materials de pavimentació. Inclou 2 tub
d'aereació per jardinera i passamà de 60x5 cm. S'ha de
contruir segons detalls del projecte amb totes les peces
necessàries.

mt18bme0… M 1,050 13,950 14,65
mo041 h 0,383 24,500 9,38Oficial 1º construcció obra civil

Total Arrodo… 24,03

-135 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

A013P000 h 0,064 23,890 1,53Ajudant jardiner
BR3P2110 m3 1,155 46,980 54,26Terra vegetal de jardineria de categoria alta,

amb una conductivitat elèctrica menor de
0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a
granel

C1313330 h 0,085 48,260 4,10Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a
10 t

A%AUX001 % 1,500 1,530 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 59,91
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-136 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en
tongades de 25 cm, com a màxim.amb grava d'entre 10-25
mm.

A0140000 h 0,010 20,680 0,21Manobre
B0332020 T 2,222 21,090 46,86Grava de pedrera de pedra granítica, per a

drens
C1311440 h 0,006 84,012 0,50Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a

20 t
Total Arrodo… 47,57

-137 NGX010 M2 Geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per
tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 5,4
kn/m i una resistència a la tracció transversal de 5,9 kn/m,
col·locat sobre el terreny

mt14gsa03… m2 1,100 0,420 0,46Geotèxtil no teixit compost per fibres de
polipropilè unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 5,4
kn/m, una resistència a la tracció transversal
de 5,9 kn/m, una obertura de con a l'assaig
de perforació dinàmica segons une-en iso
13433 inferior a 39 mm, resistència cbr a
punxonament 1 kn i una massa superficial
de 80 g/m². Segons une-en 13252

mo041 h 0,003 24,500 0,07Oficial 1º construcció obra civil
mo087 h 0,005 7,230 0,04Ajudant construcció civil

Total Arrodo… 0,57
-138 NIM011 M2 Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el

terreny, per la seva cara exterior, amb làmina de betum
modificat amb elastòmer sbs, lbm(sbs)-30-fp, amb armadura
de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus eb (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment
adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments.
El preu no inclou la capa antipunxonament

mt14iea020c KG 0,500 1,460 0,73Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus eb, segons une 104231

mt14lba010c M2 1,100 3,580 3,94Làmina de betum modificat amb elastòmer
sbs, lbm(sbs)-30-fp, de 2,5 mm d'espessor,
massa nominal 3 kg/m², amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida. Segons une-en
13707

mo029 H 0,186 24,500 4,56Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants

mo067 H 0,186 21,750 4,05
Total Arrodo… 13,28

-139 NIM040 M2 Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la
seva cara exterior, amb làmina drenant nodular de polietilè
d'alta densitat (pead/hdpe), amb nòduls de 8 mm d'altura, amb
geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió
150 kn/m² segons une-en iso 604, capacitat de drenatge 5
l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m²; col·locada amb
cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament
impermeabilitzat, fixada amb claus d'acer de 62 mm de
longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de
diàmetre, claus d'acer, amb volandera (2 u/m²). Inclús perfil
metàl·lic per a acabat superior (0,3 m/m²)

mt14gdo010b M2 1,100 2,730 3,00
mt15pao015a U 2,000 0,440 0,88Clau d'acer de 62 mm de longitud, amb

volandera tova de polietilè de 36 mm de
diàmetre, claus d'acer, amb volandera per
fixació de membrana drenant

mt15pao020a M 0,300 1,870 0,56Perfil d'acabament
mo029 H 0,202 24,500 4,95Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants
mo067 H 0,202 21,750 4,39

Total Arrodo… 13,78
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-140 K2182231 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000 h 0,600 20,680 12,41Manobre
Total Arrodo… 12,41

-141 K81117D0 M2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4

A0122000 h 0,560 18,610 10,42Oficial 1a paleta
A0140000 h 0,270 20,680 5,58Manobre
D070A8B1 m3 0,017 121,270 2,06Morter mixt de ciment pòrtland amb filler

calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Total Arrodo… 18,06
-142 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a

3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat

A0122000 h 0,660 18,610 12,28Oficial 1a paleta
A0140000 h 0,480 20,680 9,93Manobre

D070A8B1a M3 0,018 141,522 2,55Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A%AUX001 % 1,500 22,210 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 25,09

-143 JSS021 u Laguerstrèmia (lagerstroemia indica) de 3 m d'alçada, amb
inici de copa als 2 m, produït en viver acreditat amb la
certificació mps-ecas, subministrat en contenidor estàndard.

mt48acs060a Ut 1,000 233,947 233,95Laguerstrèmia (lagerstroemia indica) de 3 m
d'alçada, i amb inici de copa als 2 m, produït
en viver acreditat amb la certificació
mps-ecas, subministrat en contenidor
estàndard.

% % 2,000 233,950 4,68Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 238,63

-144 JSS021b u Laguerstrèmia (lagerstroemia arbustiva) de 1.20 m d'alçada,
produït en viver acreditat amb la certificació mps-ecas,
subministrat en contenidor estàndard.

mt48acs060a Ut 1,000 233,947 233,95Laguerstrèmia (lagerstroemia indica) de 3 m
d'alçada, i amb inici de copa als 2 m, produït
en viver acreditat amb la certificació
mps-ecas, subministrat en contenidor
estàndard.

% % 2,000 233,950 4,68Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 238,63

-145 JSP010b u Salvia vermella, subministrat en contenidor, amb aportació
d'un 35% de terra vegetal garbellada.contant 9 ut/m2.

mt48tie030a m³ 0,362 22,746 8,23Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt08aaa010a m³ 0,050 1,107 0,06Aigua.
mq04dua0… h 0,088 8,953 0,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mo039 h 0,012 19,670 0,24Oficial 1ª jardiner.
mo081 h 0,012 17,340 0,21Ajudant jardiner.
mo107 h 0,034 15,580 0,53Peó jardiner.

% % 2,000 10,060 0,20Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 10,26
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-146 JSP010e u Salvia comuna, subministrat en contenidor, amb aportació d'un
35% de terra vegetal garbellada.

mt48tie030a m³ 0,362 22,746 8,23Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt08aaa010a m³ 0,050 1,107 0,06Aigua.
mq04dua0… h 0,088 8,953 0,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mo039 h 0,011 19,670 0,22Oficial 1ª jardiner.
mo081 h 0,011 17,340 0,19Ajudant jardiner.
mo107 h 0,032 15,580 0,50Peó jardiner.

% % 2,000 9,990 0,20Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 10,19

-147 JSP010c u Plantació de romaní, subministrat en contenidor de 1,5 l, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada.contant 6ut/m2.

mt48tie030a m³ 0,362 22,746 8,23Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt08aaa010a m³ 0,050 1,107 0,06Aigua.
mq04dua0… h 0,088 8,953 0,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mo039 h 0,014 19,670 0,28Oficial 1ª jardiner.
mo081 h 0,014 17,340 0,24Ajudant jardiner.
mo107 h 0,040 15,580 0,62Peó jardiner.

% % 2,000 10,220 0,20Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 10,42

-148 JSP010d u Plantació de llorer, subministrat en contenidor 5 l, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada. Amb una
alçada de 1.5m.

mt48tie030a m³ 0,362 22,746 8,23Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt08aaa010a m³ 0,050 1,107 0,06Aigua.
mq04dua0… h 0,088 8,953 0,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mo039 h 0,232 19,670 4,56Oficial 1ª jardiner.
mo081 h 0,232 17,340 4,02Ajudant jardiner.
mo107 h 0,646 15,580 10,06Peó jardiner.

% % 2,000 27,720 0,55Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 28,27

-149 JSP010f u Plantació d'aspidistra ombra, subministrat en contenidor, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada.

mt48tie030a m³ 0,362 22,746 8,23Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt08aaa010a m³ 0,050 1,107 0,06Aigua.
mq04dua0… h 0,088 8,953 0,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mo039 h 0,018 19,670 0,35Oficial 1ª jardiner.
mo081 h 0,018 17,340 0,31Ajudant jardiner.
mo107 h 0,051 15,580 0,79Peó jardiner.

% % 2,000 10,530 0,21Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 10,74

-150 JSP010h u Plantació d'espígol, subministrat en contenidor, amb aportació
d'un 35% de terra vegetal garbellada.

mt48tie030a m³ 0,362 22,746 8,23Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt08aaa010a m³ 0,050 1,107 0,06Aigua.
mq04dua0… h 0,088 8,953 0,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mo039 h 0,003 19,670 0,06Oficial 1ª jardiner.
mo081 h 0,003 17,340 0,05Ajudant jardiner.
mo107 h 0,008 15,580 0,12Peó jardiner.

% % 2,000 9,310 0,19Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 9,50
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-151 JSP010g u Plantació de menta, subministrat en contenidor, amb aportació
d'un 35% de terra vegetal garbellada.

mt48tie030a m³ 0,362 22,746 8,23Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt08aaa010a m³ 0,050 1,107 0,06Aigua.
mq04dua0… h 0,088 8,953 0,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mo039 h 0,003 19,670 0,06Oficial 1ª jardiner.
mo081 h 0,003 17,340 0,05Ajudant jardiner.
mo107 h 0,009 15,580 0,14Peó jardiner.

% % 2,000 9,330 0,19Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 9,52

-152 JSP010gb u Plantació d'abelia, subministrat en contenidor, amb aportació
d'un 35% de terra vegetal garbellada.

mt48tie030a m³ 0,362 22,746 8,23Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mt08aaa010a m³ 0,050 1,107 0,06Aigua.
mq04dua0… h 0,088 8,953 0,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mo039 h 0,002 19,670 0,04Oficial 1ª jardiner.
mo081 h 0,002 17,340 0,03Ajudant jardiner.
mo107 h 0,007 15,580 0,11Peó jardiner.

% % 2,000 9,260 0,19Mitjans auxiliars
Total Arrodo… 9,45

-153 F9F78LT u Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 80x80, format
de passamà de 200x10 cm, segons detalls de projecte.

A012N000 h 1,188 23,300 27,68Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,594 20,680 12,28Manobre
05012345 kg 56,520 3,370 190,47Acer amb resistència millorada a la

corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp
segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en
planxa, treballat a taller i col.locat a obra,
inclòs part proporcional d'accessoris i
fixacions.

A%AUX001 % 1,500 39,960 0,60Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 231,03

-154 F9F78EKL u Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 90x60 cm,
format per perfils laminats l-60, i passamà de 150x10, segons
detalls de projecte.

A012N000 h 1,188 23,300 27,68Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,594 20,680 12,28Manobre
05012345 kg 94,274 3,370 317,70Acer amb resistència millorada a la

corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp
segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en
planxa, treballat a taller i col.locat a obra,
inclòs part proporcional d'accessoris i
fixacions.

A%AUX001 % 1,500 39,960 0,60Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 358,26

-155 F9F78KM u Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 120x40 cm,
format per perfils laminats i l-60, i passamà de 150x10, segons
detalls de projecte.

A012N000 h 1,188 23,300 27,68Oficial 1a d'obra pública
A0140000 h 0,594 20,680 12,28Manobre
05012345 kg 73,362 3,370 247,23Acer amb resistència millorada a la

corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp
segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en
planxa, treballat a taller i col.locat a obra,
inclòs part proporcional d'accessoris i
fixacions.

A%AUX001 % 1,500 39,960 0,60Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Total Arrodo… 287,79
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-156 UJC020 M2 Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis,
festuca i poa

mt48tis010 kg 0,030 5,000 0,15
mt48tie030a m³ 0,150 22,746 3,41Terra vegetal garbellada, subministrada a

granel.
mt48tie040 kg 6,000 0,030 0,18Humus net garbellat.
mt48tif020 kg 0,100 0,410 0,04Adob per presembra de gespa

mt08aaa010a m³ 0,150 1,107 0,17Aigua.
mq09rod010 h 0,025 3,500 0,09Corró lleuger
mq09mot010 h 0,050 2,700 0,14Motocultor 60/80 cm

mo040 h 0,116 19,670 2,28Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo115 h 0,232 20,460 4,75Peó jardiner.

Total Arrodo… 11,21

-157 1401253 Pa Mesures de seguretat i salut en fase d'execució, inclou
partides de xarxa d'aigua i altres serveis.

141253m u 1,000 5.850,000 5.850,00Mesures de seguretat i salut en fase
d'execució

Total Arrodo… 5.850,00

-158 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma une 103501

BV1D8208 u 1,000 64,530 64,53Assaig de piconatge pel mètode del proctor
modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma une 103501

Total Arrodo… 64,53
-159 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,

segons la norma une 103101

BV1D2202 u 1,000 31,700 31,70Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una
mostra de sòl, segons la norma une 103101

Total Arrodo… 31,70
-160 J03D4204 u Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit plàstic)

d'una mostra de sòl, segons la norma une 103103, une 103104

BV1D4204 u 1,000 36,130 36,13Determinació dels límits d'atterberg (límit
líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103103, une 103104

Total Arrodo… 36,13
-161 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del proctor normal d'una

mostra de sòl, segons la norma une 103500

BV1D7207 u 1,000 47,920 47,92Assaig de piconatge pel mètode del proctor
normal d'una mostra de sòl, segons la
norma une 103500

Total Arrodo… 47,92
-162 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma nlt 254

BV1DM10X u 1,000 88,610 88,61Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la
norma nlt 254

Total Arrodo… 88,61
-163 J03DY20G u Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de

l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma une 103602

BV1DY20G u 1,000 82,070 82,07Determinació de la pressió d'inflament pel
mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103602

Total Arrodo… 82,07
-164 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma nlt

103

BV1DP10M u 1,000 12,770 12,77Determinació in situ de la humitat d'un sòl,
segons la norma nlt 103

Total Arrodo… 12,77
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-165 J060A701 u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de quatre provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma une-en 12350-1,
une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3

BV21A701 u 1,000 99,280 99,28Mostreig, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de quatre provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma une-en
12350-1, une-en 12390-1, une-en 12390-2,
une-en 12390-3

Total Arrodo… 99,28
-166 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament

d'una xarxa de sanejament de residuals i de pluvials,
mitjançant filmació, un cop acabada l'obra.

BVADH90F u 1,000 682,770 682,77Jornada per a execució de les proves finals
de funcionament d'una xarxa de
sanejament, segons pptgtsp 1986

Total Arrodo… 682,77
-167 CQ20212 u Treballs d'aixecament topografic dels serveis executats, per

incorporar en l'arxiu "as build as" definitiu

Sense descom… 30,00
Total Arrodo… 30,00

-168 J03D9209 u Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia
del próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons
la norma une 103502

BV1D9209 u 1,000 119,730 119,73Determinació de l'índex cbr en laboratori,
amb la metodologia del próctor normal (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma une 103502

Total Arrodo… 119,73
-169 J03D82021 u Control de la col·locació de llambordes amb presa de mostra

del morter realitzades per laboratori homologat, realitzades
aleatòriament cada 16 hores de treball.

Sense descom… 125,00
Total Arrodo… 125,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENT
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS
01 - 1 0BC006 UT Cala per a la localització de serveis o instal·lacions

existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de
profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 3 3,000

Total : 3,000 135,00 405,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS 405,00
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS
02 - 1 F2191306 M Demolició de vorada i rigola col·locades sobre formigó,

amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 102,136 102,136

1 112,749 112,749
Plaça 5 carrers 1 95,145 95,145

Total : 310,030 3,61 1.119,21

02 - 2 F2194JB5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 82,782 82,782

1 89,299 89,299
Plaça 5 carrer 1 23,233 23,233

Total : 195,314 4,96 968,76

02 - 3 F2194AB5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 82,782 82,782

1 89,299 89,299
Plaça 5 carrer 1 40,572 40,572
Carrer peatonal 1 7,091 7,091

1 16,258 16,258

Total : 236,002 4,74 1.118,65

02 - 4 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 664,650 664,650

1 281,880 281,880

Total : 946,530 6,55 6.199,77

02 - 5 F2194AK5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/carmanxel 1 304,631 304,631

Total : 304,631 6,15 1.873,48

02 - 6 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o
fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 106,612 106,612
C/carmanxel 1 35,612 35,612

Total : 142,224 6,57 934,41
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02 - 7 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 4 4,000
C/carmanxel 1 1,000

Total : 5,000 5,26 26,30

02 - 8 F2R64270 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
20 km

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Vorada 1,1 310,030 0,200 0,400 27,283
Paviment de panot 1,1 195,314 0,120 25,781
Base de formigó 1,1 236,002 0,150 38,940
Asfalt 1,1 946,530 0,100 104,118
Paviment formigó 1,1 304,631 0,150 50,264
Claveguera 1,1 142,224 0,400 0,400 25,031
Pous 6,6 1,200 7,920

Total : 279,337 10,00 2.793,37

02 - 9 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Vorada 1,1 310,030 0,200 0,400 27,283
Paviment de panot 1,1 195,314 0,120 25,781
Base de formigó 1,1 236,002 0,150 38,940
Asfalt 1,1 946,530 0,100 104,118
Paviment formigó 1,1 304,631 0,150 50,264
Clavagueram 1,1 142,224 0,400 0,400 25,031
Pous 6,6 1,200 7,920

Total : 279,337 10,00 2.793,37

02 - 10 K2148271 M3 Enderroc de mur de tàpia, de pedra i totxo massís de 30
cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/vidre 1 4,987 0,300 0,600 0,898

1 0,300 0,300

Total : 1,198 72,17 86,46

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 DEMOLICIONS 17.913,78
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES
03 - 1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte

(spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí i car… 1 1.682,477 0,300 504,743

Total : 504,743 3,57 1.801,93

03 - 2 F221D8A4 M3 Excavació per a caixa de paviment en roca tova,
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
10 10,000

Total : 10,000 17,41 174,10

03 - 3 F221D8A6 M3 Excavació per a caixa de paviment en roca dura,
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
10 10,000

Total : 10,000 24,33 243,30

03 - 4 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí i car… 1 1.682,477 1.682,477

Total : 1.682,477 1,19 2.002,15

03 - 5 F921101F M3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí i car… 1 1.682,477 0,200 336,495

Total : 336,495 30,14 10.141,96

03 - 6 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí i car… 1 1.682,477 1.682,477

Total : 1.682,477 1,30 2.187,22

03 - 7 F2225123 M3 Excavació per fonaments, de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Tanca perimetral 1 17,595 0,500 0,500 4,399
Grades 1 9,700 2,400 0,400 9,312

Total : 13,711 8,96 122,85

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 MOVIMENT DE TERRES 16.673,51
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUAL
04 - 1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 315
C/rocabertí 0,5 8,452 0,500 1,000 2,113

0,5 11,143 0,500 1,000 2,786
0,5 6,898 0,500 1,000 1,725
0,5 23,168 0,500 1,000 5,792
0,5 20,706 0,500 1,000 5,177
0,5 46,287 0,500 1,000 11,572
0,5 12,982 0,500 1,000 3,246
0,5 13,415 0,500 1,000 3,354

Plaça 5 carrers 0,5 15,629 0,500 1,000 3,907
0,5 6,392 0,500 1,000 1,598
0,5 16,273 0,500 1,000 4,068

C/carmanxel 0,5 47,387 0,500 1,000 11,847
Escomeses
C/rocabertí 0,5 6,269 0,450 0,600 0,846

0,5 4,611 0,450 0,600 0,622
0,5 3,553 0,450 0,600 0,480
0,5 3,181 0,450 0,600 0,429
0,5 4,778 0,450 0,600 0,645
0,5 2,885 0,450 0,600 0,389
0,5 2,970 0,450 0,600 0,401
0,5 4,282 0,450 0,600 0,578
0,5 3,381 0,450 0,600 0,456
0,5 4,286 0,450 0,600 0,579
0,5 3,000 0,450 0,600 0,405
0,5 4,282 0,450 0,600 0,578
0,5 2,910 0,450 0,600 0,393
0,5 4,286 0,450 0,600 0,579
0,5 2,765 0,450 0,600 0,373
0,5 4,282 0,450 0,600 0,578
0,5 2,708 0,450 0,600 0,366
0,5 1,429 0,450 0,600 0,193
0,5 1,369 0,450 0,600 0,185
0,5 1,422 0,450 0,600 0,192
0,5 0,855 0,450 0,600 0,115

Plaça 5 carrers 0,5 2,710 0,450 0,600 0,366

Total : 66,933 15,94 1.066,91

04 - 2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 315
C/rocabertí 0,25 8,452 0,500 1,000 1,057

0,25 11,143 0,500 1,000 1,393
0,25 6,898 0,500 1,000 0,862
0,25 23,168 0,500 1,000 2,896
0,25 20,706 0,500 1,000 2,588
0,25 46,287 0,500 1,000 5,786
0,25 12,982 0,500 1,000 1,623
0,25 13,415 0,500 1,000 1,677

Plaça 5 carrers 0,25 15,629 0,500 1,000 1,954
0,25 6,392 0,500 1,000 0,799
0,25 16,273 0,500 1,000 2,034

C/carmanxel 0,25 47,387 0,500 1,000 5,923
Escomeses
C/rocabertí 0,25 6,269 0,450 0,600 0,423

0,25 4,611 0,450 0,600 0,311
0,25 3,553 0,450 0,600 0,240
0,25 3,181 0,450 0,600 0,215
0,25 4,778 0,450 0,600 0,323
0,25 2,885 0,450 0,600 0,195
0,25 2,970 0,450 0,600 0,200
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
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0,25 3,381 0,450 0,600 0,228
0,25 4,286 0,450 0,600 0,289
0,25 3,000 0,450 0,600 0,203
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 2,910 0,450 0,600 0,196
0,25 4,286 0,450 0,600 0,289
0,25 2,765 0,450 0,600 0,187
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 2,708 0,450 0,600 0,183
0,25 1,429 0,450 0,600 0,096
0,25 1,369 0,450 0,600 0,092
0,25 1,422 0,450 0,600 0,096
0,25 0,855 0,450 0,600 0,058

Plaça 5 carrers 0,25 2,710 0,450 0,600 0,183

Total : 33,466 33,38 1.117,10

04 - 3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 315
C/rocabertí 0,25 8,452 0,500 1,000 1,057

0,25 11,143 0,500 1,000 1,393
0,25 6,898 0,500 1,000 0,862
0,25 23,168 0,500 1,000 2,896
0,25 20,706 0,500 1,000 2,588
0,25 46,287 0,500 1,000 5,786
0,25 12,982 0,500 1,000 1,623
0,25 13,415 0,500 1,000 1,677

Plaça 5 carrers 0,25 15,629 0,500 1,000 1,954
0,25 6,392 0,500 1,000 0,799
0,25 16,273 0,500 1,000 2,034

C/carmanxel 0,25 47,387 0,500 1,000 5,923
Escomeses
C/rocabertí 0,25 6,269 0,450 0,600 0,423

0,25 4,611 0,450 0,600 0,311
0,25 3,553 0,450 0,600 0,240
0,25 3,181 0,450 0,600 0,215
0,25 4,778 0,450 0,600 0,323
0,25 2,885 0,450 0,600 0,195
0,25 2,970 0,450 0,600 0,200
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 3,381 0,450 0,600 0,228
0,25 4,286 0,450 0,600 0,289
0,25 3,000 0,450 0,600 0,203
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 2,910 0,450 0,600 0,196
0,25 4,286 0,450 0,600 0,289
0,25 2,765 0,450 0,600 0,187
0,25 4,282 0,450 0,600 0,289
0,25 2,708 0,450 0,600 0,183
0,25 1,429 0,450 0,600 0,096
0,25 1,369 0,450 0,600 0,092
0,25 1,422 0,450 0,600 0,096
0,25 0,855 0,450 0,600 0,058

Plaça 5 carrers 0,25 2,710 0,450 0,600 0,183

Total : 33,466 72,26 2.418,25

04 - 4 F222H420 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 3 1,650 1,500 1,500 11,138
Plaça 5 carrers 3 1,650 1,500 1,500 11,138
C/carmanxel 1 1,650 1,500 1,500 3,713

Total : 25,989 10,10 262,49
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04 - 5 FD7JJ146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus
b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm,
de rididesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
amb grau de dificultat mitja, inclòs accessoris del
Sistema, com colzes, "t", reduccions, i col·locat al fons de
la rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 1,000 1,000

1 11,143 11,143
1 6,898 6,898
1 23,168 23,168
1 20,706 20,706
1 46,287 46,287
1 12,982 12,982
1 13,415 13,415

Plaça 5 carrers 1 15,629 15,629
1 6,392 6,392
1 16,273 16,273

C/carmanxel 1 47,387 47,387

Total : 221,280 28,51 6.308,69

04 - 6 FD7JJ145 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç
sota calçada, 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, segons la norma une-en 13476-3, amb unió
encolada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Escomeses
C/rocabertí 1 6,269 6,269

1 4,611 4,611
1 3,553 3,553
1 3,181 3,181
1 4,778 4,778
1 2,885 2,885
1 2,970 2,970
1 4,282 4,282
1 3,381 3,381
1 4,286 4,286
1 3,000 3,000
1 4,282 4,282
1 2,910 2,910
1 4,286 4,286
1 2,765 2,765
1 4,282 4,282
1 2,708 2,708
1 1,429 1,429
1 1,369 1,369
1 1,422 1,422
1 0,855 0,855

Plaça 5 carrers 1 2,710 2,710

Total : 72,214 20,80 1.502,05
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04 - 7 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt de 0 a 5
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 315
C/rocabertí 1 8,452 0,500 0,250 1,057

1 11,143 0,500 0,250 1,393
1 6,898 0,500 0,250 0,862
1 23,168 0,500 0,250 2,896
1 20,706 0,500 0,250 2,588
1 46,287 0,500 0,250 5,786
1 12,982 0,500 0,250 1,623
1 13,415 0,500 0,250 1,677

Plaça 5 carrers 1 15,629 0,500 0,250 1,954
1 6,392 0,500 0,250 0,799
1 16,273 0,500 0,250 2,034

C/carmanxel 1 47,387 0,500 0,250 5,923
Escomeses
C/rocabertí 1 6,269 0,450 0,200 0,564

1 4,611 0,450 0,200 0,415
1 3,553 0,450 0,200 0,320
1 3,181 0,450 0,200 0,286
1 4,778 0,450 0,200 0,430
1 2,885 0,450 0,200 0,260
1 2,970 0,450 0,200 0,267
1 4,282 0,450 0,200 0,385
1 3,381 0,450 0,200 0,304
1 4,286 0,450 0,200 0,386
1 3,000 0,450 0,200 0,270
1 4,282 0,450 0,200 0,385
1 2,910 0,450 0,200 0,262
1 4,286 0,450 0,200 0,386
1 2,765 0,450 0,200 0,249
1 4,282 0,450 0,200 0,385
1 2,708 0,450 0,200 0,244
1 1,429 0,450 0,200 0,129
1 1,369 0,450 0,200 0,123
1 1,422 0,450 0,200 0,128
1 0,855 0,450 0,200 0,077

Plaça 5 carrers 1 2,710 0,450 0,200 0,244

Total : 35,091 31,49 1.105,02

04 - 8 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 315
C/rocabertí 1 8,452 0,500 0,650 2,747

1 11,143 0,500 0,650 3,621
1 6,898 0,500 0,650 2,242
1 23,168 0,500 0,650 7,530
1 20,706 0,500 0,650 6,729
1 46,287 0,500 0,650 15,043
1 12,982 0,500 0,650 4,219
1 13,415 0,500 0,650 4,360

Plaça 5 carrers 1 15,629 0,500 0,650 5,079
1 6,392 0,500 0,650 2,077
1 16,273 0,500 0,650 5,289

C/carmanxel 1 47,387 0,500 0,650 15,401
Escomeses
C/rocabertí 1 6,269 0,450 0,400 1,128

1 4,611 0,450 0,400 0,830
1 3,553 0,450 0,400 0,640
1 3,181 0,450 0,400 0,573
1 4,778 0,450 0,400 0,860
1 2,885 0,450 0,400 0,519
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1 2,970 0,450 0,400 0,535
1 4,282 0,450 0,400 0,771
1 3,381 0,450 0,400 0,609
1 4,286 0,450 0,400 0,771
1 3,000 0,450 0,400 0,540
1 4,282 0,450 0,400 0,771
1 2,910 0,450 0,400 0,524
1 4,286 0,450 0,400 0,771
1 2,765 0,450 0,400 0,498
1 4,282 0,450 0,400 0,771
1 2,708 0,450 0,400 0,487
1 1,429 0,450 0,400 0,257
1 1,369 0,450 0,400 0,246
1 1,422 0,450 0,400 0,256
1 0,855 0,450 0,400 0,154

Plaça 5 carrers 1 2,710 0,450 0,400 0,488

Total : 87,336 11,37 993,01

04 - 9 FDB2768H U Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20
cm de gruix mínim i de planta 1,65x1,65 m per a tub de
diàmetre 100 cm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 3 3,000
C/carmanxel 1 1,000

Total : 7,000 73,52 514,64

04 - 10 FDD15099 M Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm
de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, inclòs tram
proporcional de con final, amb boca de 60 cm.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 3 2,000 6,000
Plaça 5 carrers 3 2,000 6,000
C/carmanxel 1 2,000 2,000

Total : 14,000 165,50 2.317,00

04 - 11 FDDZ6DD4 U Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil
d400 recolzada formada per tapa articulada rodona
practicable de diàmetre lliure interior 600mm i alçada
100mm amb descripció del servei que acull (pluvials /
residuals) i marc rodó de dimàtre exterior 85 mm i alçada
100mm amb junta elàstica de polietilè clipat sobre el
marc, anti-soroll i anti-desplaçament amb bloqueig de
seguretat a 90º, sistema antirobatori i obertura mitjançant
tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio sc de la
casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part
proporcional de reforç de con superior amb formigó per a
assentament correcta de la tapa.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 3 3,000
C/carmanxel 1 1,000

Total : 7,000 195,50 1.368,50

04 - 12 F045KL53 U Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa
de sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al
col.lector general.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Escomeses 20 20,000
* 3 3,000

Total : 23,000 81,19 1.867,37

Pàgina: 149

Pressupostos i Amidaments Parcials
Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL



TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUAL 20.841,03
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIAL
05 - 1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Col·lector 400
C/rocabertí 0,5 5,805 0,500 1,000 1,451

0,5 22,614 0,500 1,000 5,654
0,5 0,736 0,500 1,000 0,184
0,5 28,090 0,500 1,000 7,023
0,5 27,758 0,500 1,000 6,940
0,5 6,044 0,500 1,000 1,511

Plaça 5 carrers 0,5 9,336 0,500 1,000 2,334
0,5 2,788 0,500 1,000 0,697

C/carmanxel 0,5 1,430 0,500 1,000 0,358
0,5 45,779 0,500 1,000 11,445

Connexions pluv…
C/rocabertí 0,5 6,889 0,450 0,600 0,930

0,5 3,018 0,450 0,600 0,407
0,5 5,009 0,450 0,600 0,676
0,5 2,896 0,450 0,600 0,391
0,5 4,728 0,450 0,600 0,638
0,5 2,882 0,450 0,600 0,389
0,5 4,412 0,450 0,600 0,596
0,5 4,162 0,450 0,600 0,562
0,5 3,773 0,450 0,600 0,509
0,5 3,195 0,450 0,600 0,431
0,5 2,649 0,450 0,600 0,358
0,5 4,055 0,450 0,600 0,547
0,5 3,678 0,450 0,600 0,497
0,5 2,529 0,450 0,600 0,341
0,5 2,851 0,450 0,600 0,385
0,5 2,568 0,450 0,600 0,347

Connexions emb… 2 1,928 0,450 0,600 1,041
2 126,056 0,450 0,600 68,070

Col·lector 315
C/albera 0,5 7,053 0,500 1,000 1,763
Connexió pluvial… 0,5 1,700 0,450 0,600 0,230

Total : 116,705 15,94 1.860,28

05 - 2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Col·lector 400
C/rocabertí 0,25 5,805 0,500 1,000 0,726

0,25 22,614 0,500 1,000 2,827
0,25 0,736 0,500 1,000 0,092
0,25 28,090 0,500 1,000 3,511
0,25 27,758 0,500 1,000 3,470
0,25 6,044 0,500 1,000 0,756

Plaça 5 carrers 0,25 9,336 0,500 1,000 1,167
0,25 2,788 0,500 1,000 0,349

C/carmanxel 0,25 1,430 0,500 1,000 0,179
0,25 45,779 0,500 1,000 5,722

Connexions pluv…
C/rocabertí 0,25 6,889 0,450 0,600 0,465

0,25 3,018 0,450 0,600 0,204
0,25 5,009 0,450 0,600 0,338
0,25 2,896 0,450 0,600 0,195
0,25 4,728 0,450 0,600 0,319
0,25 2,882 0,450 0,600 0,195
0,25 4,412 0,450 0,600 0,298
0,25 4,162 0,450 0,600 0,281
0,25 3,773 0,450 0,600 0,255
0,25 3,195 0,450 0,600 0,216
0,25 2,649 0,450 0,600 0,179
0,25 4,055 0,450 0,600 0,274
0,25 3,678 0,450 0,600 0,248
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0,25 2,529 0,450 0,600 0,171
0,25 2,851 0,450 0,600 0,192
0,25 2,568 0,450 0,600 0,173

Connexions emb… 1 1,928 0,450 0,600 0,521
1 126,056 0,450 0,600 34,035

Col·lector 315
C/albera 0,25 7,053 0,500 1,000 0,882
Connexió pluvial… 0,25 1,700 0,450 0,600 0,115

Total : 58,355 33,38 1.947,89

05 - 3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Col·lector 400
C/rocabertí 0,25 5,805 0,500 1,000 0,726

0,25 22,614 0,500 1,000 2,827
0,25 0,736 0,500 1,000 0,092
0,25 28,090 0,500 1,000 3,511
0,25 27,758 0,500 1,000 3,470
0,25 6,044 0,500 1,000 0,756

Plaça 5 carrers 0,25 9,336 0,500 1,000 1,167
0,25 2,788 0,500 1,000 0,349

C/carmanxel 0,25 1,430 0,500 1,000 0,179
0,25 45,779 0,500 1,000 5,722

Connexions pluv…
C/rocabertí 0,25 6,889 0,450 0,600 0,465

0,25 3,018 0,450 0,600 0,204
0,25 5,009 0,450 0,600 0,338
0,25 2,896 0,450 0,600 0,195
0,25 4,728 0,450 0,600 0,319
0,25 2,882 0,450 0,600 0,195
0,25 4,412 0,450 0,600 0,298
0,25 4,162 0,450 0,600 0,281
0,25 3,773 0,450 0,600 0,255
0,25 3,195 0,450 0,600 0,216
0,25 2,649 0,450 0,600 0,179
0,25 4,055 0,450 0,600 0,274
0,25 3,678 0,450 0,600 0,248
0,25 2,529 0,450 0,600 0,171
0,25 2,851 0,450 0,600 0,192
0,25 2,568 0,450 0,600 0,173

Connexions emb… 1 1,928 0,450 0,600 0,521
1 126,056 0,450 0,600 34,035

Col·lector 315
C/albera 0,25 7,053 0,500 1,000 0,882
Connexió pluvial… 0,25 1,700 0,450 0,600 0,115

Total : 58,355 72,26 4.216,73

05 - 4 F222H420 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Pous
C/rocabertí 3 1,650 1,650 1,500 12,251
Plaça 5 carrers 4 1,650 1,650 1,500 16,335
Embornals
C/rocabertí 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Total : 29,586 10,10 298,82
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05 - 5 FD7JN146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus
b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm,
de rididesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja
inclòs accessoris del sistema, com colzes, "t",
reduccions, i col·locat al fons de la rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Col·lector 400
C/rocabertí 1 5,805 5,805

1 22,614 22,614
1 0,736 0,736
1 28,090 28,090
1 27,758 27,758
1 6,044 6,044

Plaça 5 carrers 1 9,336 9,336
1 2,788 2,788

C/carmanxel 1 1,430 1,430
1 45,779 45,779

Col·lector 315
C/albera 1 7,053 7,053

Total : 157,433 29,38 4.625,38

05 - 6 FD7JJ145 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç
sota calçada, 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, segons la norma une-en 13476-3, amb unió
encolada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Connexions pluv…
C/rocabertí 1 6,889 6,889

1 3,018 3,018
1 5,009 5,009
1 2,896 2,896
1 4,728 4,728
1 2,882 2,882
1 4,412 4,412
1 4,162 4,162
1 3,773 3,773
1 3,195 3,195
1 2,649 2,649
1 4,055 4,055
1 3,678 3,678
1 2,529 2,529
1 2,851 2,851
1 2,568 2,568

Connexions emb… 1 1,928 1,928
1 126,056 126,056

Connexió pluvial 1 1,700 1,700

Total : 188,978 20,80 3.930,74

05 - 7 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt de 0 a 5
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Col·lector 400
C/rocabertí 1 5,805 0,500 0,250 0,726

1 22,614 0,500 0,250 2,827
1 0,736 0,500 0,250 0,092
1 28,090 0,500 0,250 3,511
1 27,758 0,500 0,250 3,470
1 6,044 0,500 0,250 0,756

Plaça 5 carrers 1 9,336 0,500 0,250 1,167
1 2,788 0,500 0,250 0,349
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C/carmanxel 1 1,430 0,500 0,250 0,179
1 45,779 0,500 0,250 5,722

Connexions pluv…
C/rocabertí 1 6,889 0,450 0,200 0,620

1 3,018 0,450 0,200 0,272
1 5,009 0,450 0,200 0,451
1 2,896 0,450 0,200 0,261
1 4,728 0,450 0,200 0,426
1 2,882 0,450 0,200 0,259
1 4,412 0,450 0,200 0,397
1 4,162 0,450 0,200 0,375
1 3,773 0,450 0,200 0,340
1 3,195 0,450 0,200 0,288
1 2,649 0,450 0,200 0,238
1 4,055 0,450 0,200 0,365
1 3,678 0,450 0,200 0,331
1 2,529 0,450 0,200 0,228
1 2,851 0,450 0,200 0,257
1 2,568 0,450 0,200 0,231

Connexions emb… 1 1,928 0,450 0,400 0,347
1 126,056 0,450 0,400 22,690

Col·lector 315
C/albera 1 7,053 0,500 0,250 0,882
Connexió pluvial… 1 1,700 0,450 0,200 0,153

Total : 48,210 31,49 1.518,13

05 - 8 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Col·lector 400
C/rocabertí 1 5,805 0,500 0,650 1,887

1 22,614 0,500 0,650 7,350
1 0,736 0,500 0,650 0,239
1 28,090 0,500 0,650 9,129
1 27,758 0,500 0,650 9,021
1 6,044 0,500 0,650 1,964

Plaça 5 carrers 1 9,336 0,500 0,650 3,034
1 2,788 0,500 0,650 0,906

C/carmanxel 1 1,430 0,500 0,650 0,465
1 45,779 0,500 0,650 14,878

Connexions pluv…
C/rocabertí 1 6,889 0,450 0,500 1,550

1 3,018 0,450 0,500 0,679
1 5,009 0,450 0,500 1,127
1 2,896 0,450 0,500 0,652
1 4,728 0,450 0,500 1,064
1 2,882 0,450 0,500 0,648
1 4,412 0,450 0,500 0,993
1 4,162 0,450 0,500 0,936
1 3,773 0,450 0,500 0,849
1 3,195 0,450 0,500 0,719
1 2,649 0,450 0,500 0,596
1 4,055 0,450 0,500 0,912
1 3,678 0,450 0,500 0,828
1 2,529 0,450 0,500 0,569
1 2,851 0,450 0,500 0,641
1 2,568 0,450 0,500 0,578

Connexions emb… 1 1,928 0,450 0,650 0,564
1 126,056 0,450 0,650 36,871

Col·lector 315
C/albera 1 7,053 0,500 0,650 2,292
Connexió pluvial… 1 1,700 0,450 0,400 0,306

Total : 102,247 11,37 1.162,55
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05 - 9 F046KL54 U Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa
de sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al
col.lector general.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Connexions 20 20,000
Embornals 10 10,000

Total : 30,000 74,55 2.236,50

05 - 10 FDB2768H U Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20
cm de gruix mínim i de planta 1,65x1,65 m per a tub de
diàmetre 100 cm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Pous
C/rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 3 3,000
C/carmanxel 1 1,000

Total : 7,000 73,52 514,64

05 - 11 FDD15099 M Paret de 10 cm de gruix, per a pou circular de d=100 cm
de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, inclòs tram
proporcional de con final, amb boca de 60 cm.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Pous
C/rocabertí 3 2,000 6,000
Plaça 5 carrers 3 2,000 6,000
C/carmanxel 1 2,000 2,000

Total : 14,000 165,50 2.317,00

05 - 12 FDDZ6DD4 U Subministrament i col·locació de tapa de fossa dúctil
d400 recolzada formada per tapa articulada rodona
practicable de diàmetre lliure interior 600mm i alçada
100mm amb descripció del servei que acull (pluvials /
residuals) i marc rodó de dimàtre exterior 85 mm i alçada
100mm amb junta elàstica de polietilè clipat sobre el
marc, anti-soroll i anti-desplaçament amb bloqueig de
seguretat a 90º, sistema antirobatori i obertura mitjançant
tirador, amb certificat de qualitat aenor, tipus brio sc de la
casa ejco o similar, col·locada amb morter. S'inclou part
proporcional de reforç de con superior amb formigó per a
assentament correcta de la tapa.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Pous
C/rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 3 3,000
C/carmanxel 1 1,000

Total : 7,000 195,50 1.368,50

05 - 13 C2021 M Subministre i col·locació de canal de formigó polimèric,
de100 mm d'ample interior i 136mm exterior, 300 mm
d'altura i diàmetre 110mm de tub de sortida, model
multiv+r100g00r i reixa ranurada galvanitzada, model
grl100rodh200, 9.8 mm d'obertura de reixa, 20 cm
d'altura i 126 de base, de la marca ulma. Classe de
càrrega d400.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Reixa 1 126,056 126,056
Canal 1 126,056 126,056

Total : 252,112 125,20 31.564,42
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05 - 14 UAI020 U Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. El
preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular,
però no inclou l'excavació. Model u-300-f 75 fundició
dùctil fàbreges, inclou canal i reixa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça rocabertí 1 1,000
C/carmanxel 9 9,000

Total : 10,000 84,17 841,70

05 - 15 UAI020b U Subministra i col·locació de canal+reixa de fossa dúcil,de
98x49 cm de reixa,55 cm mida exterior de canal i 41.5
cm de mida interior, i 30cm d'altura, classe d400

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
10 10,000

Total : 10,000 235,00 2.350,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIAL 60.753,28
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 XARXA D'AIGUA POTABLE
06 - 1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 125
C/rocabertí 0,5 248,000 0,450 0,700 39,060

Total : 39,060 15,94 622,62

06 - 2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 125
C/rocabertí 0,25 248,000 0,450 0,700 19,530

Total : 19,530 33,38 651,91

06 - 3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 125
C/rocabertí 0,25 248,000 0,450 0,700 19,530

Total : 19,530 72,26 1.411,24

06 - 4 FFB1F425 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr
17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 125
C/rocabertí 1 248,000 248,000

Total : 248,000 21,51 5.334,48

06 - 5 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 90
C/rocabertí 1 248,000 248,000

Total : 248,000 0,32 79,36

06 - 6 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt de 0 a 5
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 125
C/rocabertí 1 248,000 0,450 0,400 44,640

Total : 44,640 31,49 1.405,71
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06 - 7 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Diàmetre 125
C/rocabertí 1 248,000 0,450 0,300 33,480

Total : 33,480 11,37 380,67

06 - 8 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
4 4,000

Total : 4,000 95,46 381,84

06 - 9 FDKZH9B4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter,
grabat tipus de servei.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
4 4,000

Total : 4,000 115,30 461,20

06 - 10 F22553R U Formació de xarxa provisional de subministrament
d'aigua

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 1.475,81 1.475,81

06 - 11 FM213628 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida
de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió
a la canonada, muntat a l'exterior, connectat i comprovat,
amb placa de 40x40 a paret.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 1.133,60 1.133,60

06 - 12 FJS51613 M Canonada de reg per degoteig formada per tub de
polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior,
amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 8,346 8,346

Total : 8,346 2,02 16,86

06 - 13 FFB26356 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg
formada per tub de polietilè pe 40 de color negre amb
bandes blaves, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm
de gruix, pn=10 atm, enterrada.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 57,419 57,419
Plaça 5 carrers 1 18,302 18,302

Total : 75,721 6,54 495,22
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06 - 14 FJSA31E1 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 24 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
3 3,000

Total : 3,000 429,71 1.289,13

06 - 15 FJSB2322 U Electrovàlvula per a reg, cos de pvc i polipropilè,
connexions roscades, de 1" de diàmetre, alimentació del
solenoide a 24 vca, amb possibilitat d'apertura manual i
regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de tapa.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
3 3,000

Total : 3,000 61,99 185,97

06 - 16 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm,
col·locat en fornícula, amb dos claus de tall de comporta.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
3 3,000

Total : 3,000 60,90 182,70

06 - 17 URA010 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de
longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de
diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de
tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
3 3,000

Total : 3,000 201,12 603,36

06 - 18 FJS1U001 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
racor de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
3 3,000

Total : 3,000 182,46 547,38

06 - 19 02001 U Derivació amb t pe electrosoldable dn125/125
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

6 6,000

Total : 6,000 91,00 546,00

06 - 20 02002 U Vàlvula de comporta embridada dn.100, amb registre,
instal·lada sobre canonada pe

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
12 12,000

Total : 12,000 328,38 3.940,56

06 - 21 03001 U Reposició d'escomesa existent fins a 50mm, formada per
collari de presa, enllaços de connexió i aixeta entrada

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
25 25,000

Total : 25,000 444,50 11.112,50
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06 - 22 03002 U Fabricació d'escomesa amb comptador de regatge i amb
arqueta de registre hdpe

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
3 3,000

Total : 3,000 463,59 1.390,77

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 XARXA D'AIGUA POTABLE 33.648,89
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 XARXA D'ENLLUMENAT
07 - 1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 0,5 14,832 0,300 0,600 1,335
C/carmanxel 0,5 45,870 0,300 0,600 4,128

Total : 5,463 15,94 87,08

07 - 2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 0,25 14,832 0,300 0,600 0,667
C/carmanxel 0,25 45,870 0,300 0,600 2,064

Total : 2,731 33,38 91,16

07 - 3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 0,25 14,832 0,300 0,600 0,667
C/carmanxel 0,25 45,870 0,300 0,600 2,064

Total : 2,731 72,26 197,34

07 - 4 FDG31357 M Canalització amb tub corbable de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió
de 450 n i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 158,260 158,260

Total : 158,260 5,86 927,40

07 - 5 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 14,832 0,300 0,400 1,780
C/carmanxel 1 45,870 0,300 0,400 5,504

Total : 7,284 11,37 82,82

07 - 6 F2285SR0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 14,832 0,300 0,200 0,890
C/carmanxel 1 45,870 0,300 0,200 2,752

Total : 3,642 29,26 106,56
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07 - 7 FDK256F3 U Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
5 5,000

Total : 5,000 66,49 332,45

07 - 8 FDKZH5C4 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, de la casa "fundición dúctil benito" per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe d400 segons norma une-en 124, col.locat amb
morter, amb grabat tipus de servei.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 9 9,000
Plaça 5 carrers 2 2,000
C/carmanxel 3 3,000

Total : 14,000 27,82 389,48

07 - 9 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 158,260 158,260

Total : 158,260 6,07 960,64

07 - 10 FGD1222E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 9 9,000
Plaça 5 carrers 2 2,000
C/carmanxel 3 3,000

Total : 14,000 23,27 325,78

07 - 11 FG312552 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 106,678 106,678
Creuaments 1 14,622 14,622

Total : 121,300 4,37 530,08

07 - 12 FG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat
superficialment

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Muntants 1 3,000 3,000

Total : 3,000 5,51 16,53

07 - 13 BNHE124S PA Partida de legalització d'enllumenat, inclou projecte i
legalització de la instal.lació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 412,24 412,24
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07 - 14 FHNN2021 U Subministre i col·locació de conjunt model "platea pro",
model p871. Llumenera per il·luminació d'exterior amb
òptica viària de llum directe, amb led de potència 33 w. El
cos és d'alumini en1706ac 46100lf, i s'ha sotmes a un
tractament multi fase de desengressat, fluor-zirconi i
segellat. Imprimació, pintura acrílica líquida i cui a 150ºc,
per proporcionar altes resitències als agents atmosfèrics i
al rajos uv.vidre de tancament sòdic-càlcic templat amb 5
mm de gruix. Color 3000k, intensitat lumínica de 3520lm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
12 12,000

Total : 12,000 675,00 8.100,00

07 - 15 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor
dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball. El preu inclou
el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 450,00 450,00

07 - 16 DIE101 M Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície
situat a façana d'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 86,720 86,720

Total : 86,720 1,65 143,09

07 - 17 DIE102 M Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 98,120 98,120

Total : 98,120 0,56 54,95

07 - 18 DUI020 U Desmuntatge de lluminaria de fins a 6 m d'altura, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou
el desmuntatge dels accessoris i dels elements de
fixació.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
11 11,000

Total : 11,000 21,80 239,80

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 XARXA D'ENLLUMENAT 13.447,40
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 XARXA DE BAIXA TENSIÓ
08 - 1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Canalització 2 tubs
Creuaments
C/rocabertí 0,5 19,440 0,450 0,650 2,843
Plaça 5 carrers 0,5 69,910 0,450 0,650 10,224
C/carmanxel 0,5 42,530 0,450 0,650 6,220

Total : 19,287 15,94 307,43

08 - 2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Canalització 2 tubs
Creuaments
C/rocabertí 0,25 19,440 0,450 0,650 1,422
Plaça 5 carrers 0,25 69,910 0,450 0,650 5,112
C/carmanxel 0,25 42,530 0,450 0,650 3,110

Total : 9,644 33,38 321,92

08 - 3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Canalització 2 tubs
Creuaments
C/rocabertí 0,25 19,440 0,450 0,650 1,422
Plaça 5 carrers 0,25 69,910 0,450 0,650 5,112
C/carmanxel 0,25 42,530 0,450 0,650 3,110

Total : 9,644 72,26 696,88

08 - 4 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
i dau de recobriment de 45x20 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Canalització 2 tubs
Creuaments
C/rocabertí 1 19,440 19,440
Plaça 5 carrers 1 69,910 69,910
C/carmanxel 1 42,530 42,530

Total : 131,880 10,95 1.444,09

08 - 5 FDGZU013 M Banda contínua de senyalització de polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb l'inscripció "atenció! a sota hi
ha cables elèctrics" i triangle de risc elèctric., col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per
a malla senyalitzadora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Canalització 2 tubs
Creuaments
C/rocabertí 1 19,440 19,440
Plaça 5 carrers 1 69,910 69,910
C/carmanxel 1 42,530 42,530

Total : 131,880 0,47 61,98
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08 - 6 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Canalització 2 tubs
Creuaments
C/rocabertí 1 19,440 0,450 0,450 3,937
Plaça 5 carrers 1 69,910 0,450 0,450 14,157
C/carmanxel 1 42,530 0,450 0,450 8,612

Total : 26,706 11,37 303,65

08 - 7 FDK282GA U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
4 4,000

Total : 4,000 103,02 412,08

08 - 8 FDKZHLD4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter,
amb grabat tipus de servei.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
4 4,000

Total : 4,000 277,91 1.111,64

08 - 9 IEC010 U Subministre i col.locació de caixa empotrada a façana
(de cdu ), de formigó prefabricat, dimensions cdu:
1,50x0,80x0,30 m.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 184,63 184,63

08 - 10 XBT2021 PA Previsió de treballs d'acabats de les peces i palometes
que treuen

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
20 20,000

Total : 20,000 20,00 400,00

08 - 11 N.01 UT. Pressupost fecsa per a afectació xarxa existent i noves
instal·lacions.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 10.145,98 10.145,98

08 - 12 N.02 UT Gestió de permisos i projecte d'execució de la variant i
gestió amb companyia

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 2.350,00 2.350,00
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08 - 13 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor
dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball. El preu inclou
el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 450,00 450,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 XARXA DE BAIXA TENSIÓ 18.190,28
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 XARXA DE TELEFONIA
09 - 1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de

fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Soterrats
C/rocabertí 0,5 18,450 0,450 0,650 2,698
C/carmanxel 0,5 49,740 0,450 0,650 7,274

Total : 9,972 15,94 158,95

09 - 2 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Soterrats
C/rocabertí 0,25 18,450 0,450 0,650 1,349
C/carmanxel 0,25 49,740 0,450 0,650 3,637

Total : 4,986 33,38 166,43

09 - 3 F2225836 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de roca dura, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Soterrats
C/rocabertí 0,25 18,450 0,450 0,650 1,349
C/carmanxel 0,25 49,740 0,450 0,650 3,637

Total : 4,986 72,26 360,29

09 - 4 FDG34378 M Prisma de canalització per a instal.lacions de telefonia
format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm
de pvc rígid i dau de recobriment de 45x45 cm de formigó
hm-20/p/20/i

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Soterrats
C/rocabertí 1 18,450 18,450
C/carmanxel 1 49,740 49,740

Total : 68,190 30,32 2.067,52

09 - 5 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Soterrats
C/rocabertí 1 18,450 0,450 0,200 1,661
C/carmanxel 1 49,740 0,450 0,200 4,477

Total : 6,138 11,37 69,79

09 - 6 FDK26E17 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
hf-ii, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
4 4,000

Total : 4,000 532,13 2.128,52
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09 - 7 FDK26J17 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
mf-ii, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
4 4,000

Total : 4,000 191,86 767,44

09 - 8 GDK35UG PA Connexió de serveis existents
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

4 4,000

Total : 4,000 762,00 3.048,00

09 - 9 0X9010 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor
dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball. El preu inclou
el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 450,00 450,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 XARXA DE TELEFONIA 9.216,94
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 XARXA DE GAS
10 - 1 DM2021 M Modificació de trams de xarxa de gas preexistent

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 400,00 400,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 XARXA DE GAS 400,00
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 PAVIMENTS
11 - 1 MBG010 M3 Subbase granular amb tot-u natural calcari, i

compactació al 97% del proctor modificat amb mitjans
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 97% del
proctor modificat de la màxima obtinguda a l'assaig
proctor modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 873,480 0,200 174,696
1 513,456 0,270 138,633

Total : 313,329 25,19 7.892,76

11 - 2 F9365H31 M3 Base de formigó hm-20/b/20/iia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 873,480 0,200 174,696
1 513,456 0,200 102,691

Total : 277,387 94,39 26.182,56

11 - 3 F9F5TH2JB M2 Llamborda: subministrament i col·locacióo de llambordes
de formigó prefabricat d'alta qualitat de la familia doble
capa i model terana six marca breinco o equivalent, amb
peces de 20x10x10cm, sense bisellar amb elements
espaiadors de 3 mm, de color "arena". Té una resistència
la ruptura de 3.6mpa, una càrrega de ruptura mitja per
unitat de longitud de 250n/mm. 
Morter: es col·loca sobre base de morter fresc de 2 cm
com a mínim i 3 cm com a màxim de gruix, sotmés a una
exposició de la classe cf4, amb alta resistència a
compressió, resistent a les sals de desglaç, als ciles de
gel-desgel. En sacs de 25 kg, model mapestones tfb 60
de mapei o equivalent.
Punt d'unió: beurada de ciment blanc de conglomerants
hidràulics d'acció putzelànica, inerts de granulometria
seleccionada i additius especials per a la col·locació de
peces de pedra, marca mapestone 3 primer de mapei o
equivalent. 
Rejuntat: amb ciment i sorra grandària màxima de 2 mm,
doble escobrat i humitejat sense pressió.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Paviment 1 873,480 873,480

Total : 873,480 133,70 116.784,28

11 - 4 F9F5TH0Fb M2 Paviment drenant de llosa de formigó prefabricat de
40x40x12 cm, model "llosa trama" de la marca breinco,
formació d'illes de 8x8 cm per plantació de gesta amb
una superfície del 60% tapat amb llambordes.
Es col·locarà sub-base de morter de 3cm de gruix per
aportar estabilitzat al paviment.
Les sub-bases, bases i peces de paviment drenant,
estaran convenientment esteses i anivellades amb la
pendent necessària.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 5 carrers 1 19,180 19,180
Plaça rocaberti 1 4,580 4,580

Total : 23,760 66,03 1.568,87
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11 - 5 F9G8CTA0 M2 Paviment de formigó ha-25/p/20/ii+a de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, per a paviment continu, de 20
cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat
texturat ratllat i compactació amb martell vibrant

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/carmanxel 1 68,252 68,252

1 98,761 98,761

Total : 167,013 24,00 4.008,31

11 - 6 F9H11251 M² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja
bituminosa contínua en calent de composició densa,
tipus d12.categoria de tràfic pesat t4, imdp (vehicle
pesat/dia) <50, >25. Dues capes de paviment asfàltic,
amb base de formigó de 20 cm i sub-base.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 253,527 253,527
C/carmanxel i pl… 1 256,709 256,709

Total : 510,236 11,85 6.046,30

11 - 7 MPP2021 M2 Paviment de llamborda sobre base de ciment cola
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 6,000 6,000

Total : 6,000 31,82 190,92

11 - 8 F9GZ2524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
0,25 167,030 41,758

Total : 41,758 6,86 286,46

11 - 9 F7883202 M2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa
per a impermeabilització tipus ed amb una dotació de <=
2 kg/m2 aplicada en dues capes

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí finca 4 1 2,759 0,600 1,655

Total : 1,655 22,72 37,60

11 - 10 BD5L7Q0 M2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 4 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 500 kn/m2

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí finca 4 1 2,759 0,600 1,655

Total : 1,655 8,71 14,42

11 - 11 43512H30b M3 Fonament de formigó armat ha-25/b/20/iia abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer
en barres corrugades, per a nou tram de tanca, de
40x40cm amb barres de diàmetre 12. Veure plànols.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Tanca perimetral 1 17,595 0,500 0,500 4,399
Grades 1 9,700 2,400 0,200 4,656

Total : 9,055 145,79 1.320,13
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11 - 12 FEA020 M2 Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada
de bloc de formigó, llis estàndard color gris, 40x20x15
cm, resistència normalitzada r10 (10 n/mm²), per revestir,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, m-7,5, subministrat a granel, amb peces
especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i
blocs en "u" en formació de cèrcols horitzontals i llindes,
reforçat amb formigó de replè, ha-25/b/12/iia, preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015
m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i
acer une-en 10080 b 500 s, quantia 0,6 kg/m²; armadura
de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de
75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 5 carrers 1 17,595 2,000 35,190

Total : 35,190 43,95 1.546,60

11 - 13 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 5 carrers 2 17,595 2,000 70,380

1 0,200 2,000 0,400

Total : 70,780 25,09 1.775,87

11 - 14 RFP010 M2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color
blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda
amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a
10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de
morter. El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 5 carrers 2 17,595 2,000 70,380

1 0,200 2,000 0,400

Total : 70,780 9,31 658,96

11 - 15 F8J35A7K M Remat superior de mur de tancament, amb peces de
50x25x4 cm.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 5 carrers 2 17,595 2,000 70,380

Total : 70,380 27,30 1.921,37

11 - 16 F32DCB26 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló
de fusta acabat amb melamina, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares,la cara interior
amb encofrat perdut d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 5,250 0,800 4,200
1 7,300 0,450 3,285
1 6,000 0,450 2,700
1 2,900 0,450 1,305
1 3,000 0,500 1,500
1 1,000 0,800 0,800
3 0,500 0,450 0,675
3 0,500 0,500 0,750
1 1,000 0,300 0,300
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Total : 15,515 39,03 605,55

11 - 17 F96AUA40 M Vorada de xapa d'acer corten, formada per passamà en
forma de "l", segons detall, de 10 mm de gruix i 200 mm
de desenvolupament total, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima
a compressió

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 75,350 75,350

Total : 75,350 47,63 3.588,92

11 - 18 4452145H M3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, formigó ha-25/b/10/i abocat amb
bomba i armadura ap500 s d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Grada 1 5,726 5,726

Total : 5,726 389,49 2.230,22

11 - 19 RSN110 M Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100
mm de profunditat, en paviment continu de formigó, amb
panell rígid de poliestirè expandit.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 75,350 75,350

Total : 75,350 1,33 100,22

11 - 20 CQ20213 PA Acondicionament d'accés provisional del veins del carrer
carmanxel

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/carmanxel 1 1,000

Total : 1,000 6.500,00 6.500,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 11 PAVIMENTS 183.260,32
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 MOBILIARI URBÀ
12 - 1 FQ11GC10 U Subministre i col.locació de cadira model citizen, de la

casa benito urban, o similar, de 70 cm de llargària,
formada per peus de fundició dúctil amb tractament
ferrus, procés protector del ferro, que garanteix una
óptima resistència a la corrosió, acabat amb imprimació
d'epoxi i pintura de poliester en pols, amb cinc taulons de
120x35 mm de secció de fusta tropical tractada amb
protector fungicida, insecticia i hidrofugant, collat amb
cargoleria d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions
mecàniques

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 1 1,000

Total : 4,000 299,09 1.196,36

12 - 2 FQ11HA32 U Subministre i col.locació de banc model citizen, de la
casa benito urban, o similar, de 175 cm de llargària,
format per peus de fundició dúctil amb tractament ferrus,
procés protector del ferro, que garanteix una óptima
resistència a la corrosió, acabat amb imprimació d'epoxi i
pintura de poliester en pols, amb cinc taulons de 120x35
mm de secció de fusta tropical tractada amb protector
fungicida, insecticia i hidrofugant, collat amb cargoleria
d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 3 3,000
Plaça 5 carrers 1 1,000

Total : 4,000 828,98 3.315,92

12 - 3 FQ221031 U Subministre i col.locació de paperera model cilar ten-70l,
de la casa durbanis, o similar, de 70 litres de capacitat,
formada per planxa d'acer corten de 3 mm de gruix,
acabat bernissat i tractament especial antigrafiti, i amb
aro d'acer inoxidable, ancorada amb perns sobre el
paviment.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 1 1,000
Plaça 5 carrers 1 1,000

Total : 2,000 394,96 789,92

12 - 4 FQ31V31C U Font per a exteriors d'acer corten, de forma rectangular,
de 60x15 cm de planta i 120 cm d'alçària de mides
aproximades, amb empotrament al terra de 12 cm, amb
aixeta temporitzada de llautó, amb pulsador també de
llautó, amb desguàs amb forma de cercle complet,
ancorada amb dau de formigó, segons detalls de
projecte. Amb cilindre de material corten.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 963,91 963,91

12 - 5 FB121AAM M Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm,segons plànol, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Zona grades 1 2,000 2,000

Total : 2,000 98,83 197,66
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12 - 6 MLD110 M Xapa metàl·lica de peces flexibles de xapa llisa d'acer
corten,6,0 mm de gruix i 2 m de longitud, amb l'extrem
superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre
si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer
inoxidable, per delimitar espais i separar materials de
pavimentació. Inclou 2 tub d'aereació per jardinera i
passamà de 60x5 cm. S'ha de contruir segons detalls del
projecte amb totes les peces necessàries.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Jardineres 1 45,360 45,360

Total : 45,360 24,03 1.090,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 12 MOBILIARI URBÀ 7.553,77
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 JARDINERIA
13 - 1 FR3P2111 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Jardineres 1 26,520 0,500 13,260
Escocells 7 0,640 0,500 2,240

2 0,480 0,500 0,480
3 0,540 0,500 0,810

Total : 16,790 59,91 1.005,89

13 - 2 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en
tongades de 25 cm, com a màxim.amb grava d'entre
10-25 mm.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Jardineres 1 5,592 5,592

Total : 5,592 47,57 266,01

13 - 3 NGX010 M2 Geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè
unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 5,4 kn/m i una resistència a la tracció
transversal de 5,9 kn/m, col·locat sobre el terreny

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Jardineres 1 27,960 27,960

Total : 27,960 0,57 15,94

13 - 4 NIM011 M2 Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el
terreny, per la seva cara exterior, amb làmina de betum
modificat amb elastòmer sbs, lbm(sbs)-30-fp, amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus eb (rendiment: 0,5
kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador,
col·locada amb cavalcaments. El preu no inclou la capa
antipunxonament

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Finca 4 1 1,545 1,545

Total : 1,545 13,28 20,52

13 - 5 NIM040 M2 Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny,
per la seva cara exterior, amb làmina drenant nodular de
polietilè d'alta densitat (pead/hdpe), amb nòduls de 8 mm
d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat,
resistència a la compressió 150 kn/m² segons une-en iso
604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7
kg/m²; col·locada amb cavalcaments, amb els nòduls
contra el mur prèviament impermeabilitzat, fixada amb
claus d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova
de polietilè de 36 mm de diàmetre, claus d'acer, amb
volandera (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat
superior (0,3 m/m²)

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Finca 4 1 1,545 1,545

Total : 1,545 13,78 21,29
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13 - 6 K2182231 M2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Finca 4 1 1,545 1,545

Total : 1,545 12,41 19,17

13 - 7 K81117D0 M2 Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Finca 4 1 1,545 1,545

Total : 1,545 18,06 27,90

13 - 8 E81127D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Finca 4 1 1,545 1,545

Total : 1,545 25,09 38,76

13 - 9 JSS021 U Laguerstrèmia (lagerstroemia indica) de 3 m d'alçada,
amb inici de copa als 2 m, produït en viver acreditat amb
la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor
estàndard.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 5 5,000
Plaça 5 carrers 2 2,000

Total : 7,000 238,63 1.670,41

13 - 10 JSS021b U Laguerstrèmia (lagerstroemia arbustiva) de 1.20 m
d'alçada, produït en viver acreditat amb la certificació
mps-ecas, subministrat en contenidor estàndard.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 5 carrers 3 3,000

Total : 3,000 238,63 715,89

13 - 11 JSP010b U Salvia vermella, subministrat en contenidor, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada.contant 9
ut/m2.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 5 carrers 2 2,000

Total : 2,000 10,26 20,52

13 - 12 JSP010e U Salvia comuna, subministrat en contenidor, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça rocabertí 2 2,000

Total : 2,000 10,19 20,38

13 - 13 JSP010c U Plantació de romaní, subministrat en contenidor de 1,5 l,
amb aportació d'un 35% de terra vegetal
garbellada.contant 6ut/m2.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 2 2,000

Total : 2,000 10,42 20,84
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13 - 14 JSP010d U Plantació de llorer, subministrat en contenidor 5 l, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada. Amb una
alçada de 1.5m.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 5 carrers 5 5,000

Total : 5,000 28,27 141,35

13 - 15 JSP010f U Plantació d'aspidistra ombra, subministrat en contenidor,
amb aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça rocabertí 15 15,000

Total : 15,000 10,74 161,10

13 - 16 JSP010h U Plantació d'espígol, subministrat en contenidor, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Jadineres cantal… 2 2,000

Total : 2,000 9,50 19,00

13 - 17 JSP010g U Plantació de menta, subministrat en contenidor, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Jadineres cantal… 6 6,000

Total : 6,000 9,52 57,12

13 - 18 JSP010gb U Plantació d'abelia, subministrat en contenidor, amb
aportació d'un 35% de terra vegetal garbellada.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
2 2,000

Total : 2,000 9,45 18,90

13 - 19 F9F78LT U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 80x80,
format de passamà de 200x10 cm, segons detalls de
projecte.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça i c/rocabertí 7 7,000

Total : 7,000 231,03 1.617,21

13 - 20 F9F78EKL U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 90x60 cm,
format per perfils laminats l-60, i passamà de 150x10,
segons detalls de projecte.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
C/rocabertí 3 3,000

Total : 3,000 358,26 1.074,78

13 - 21 F9F78KM U Formació d'escocell metàl.lic d'acer corten, de 120x40
cm, format per perfils laminats i l-60, i passamà de
150x10, segons detalls de projecte.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça rocabertí 2 2,000

Total : 2,000 287,79 575,58

13 - 22 UJC020 M2 Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium,
agrostis, festuca i poa

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
Plaça 1 7,748 7,748

Total : 7,748 11,21 86,86
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TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 13 JARDINERIA 7.615,42
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 SEGURETAT I SALUT
14 - 1 1401253 PA Mesures de seguretat i salut en fase d'execució, inclou

partides de xarxa d'aigua i altres serveis.
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 5.850,00 5.850,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 14 SEGURETAT I SALUT 5.850,00
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 CONTROL DE QUALITAT
15 - 1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat

d'una mostra de sòl, segons la norma une 103501
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

2 2,000

Total : 2,000 64,53 129,06

15 - 2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma une 103101

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 31,70 31,70

15 - 3 J03D4204 U Determinació dels límits d'atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma une
103103, une 103104

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 36,13 36,13

15 - 4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma une 103500

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 47,92 47,92

15 - 5 J03DM10X U Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma nlt 254
Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal

1 1,000

Total : 1,000 88,61 88,61

15 - 6 J03DY20G U Determinació de la pressió d'inflament pel mètode de
l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma une
103602

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 82,07 82,07

15 - 7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma nlt 103

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 12,77 12,77

15 - 8 J060A701 U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de quatre provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma une-en
12350-1, une-en 12390-1, une-en 12390-2, une-en
12390-3

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
3 3,000

Total : 3,000 99,28 297,84
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15 - 9 JDV7H90F U Jornada per a execució de les proves finals de
funcionament d'una xarxa de sanejament de residuals i
de pluvials, mitjançant filmació, un cop acabada l'obra.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
1 1,000

Total : 1,000 682,77 682,77

15 - 10 CQ20212 U Treballs d'aixecament topografic dels serveis executats,
per incorporar en l'arxiu "as build as" definitiu

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
20 20,000

Total : 20,000 30,00 600,00

15 - 11 J03D9209 U Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la
metodologia del próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma une 103502

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
2 2,000

Total : 2,000 119,73 239,46

15 - 12 J03D82021 U Control de la col·locació de llambordes amb presa de
mostra del morter realitzades per laboratori homologat,
realitzades aleatòriament cada 16 hores de treball.

Situació P.Ig. Llarg Ample Alt Subtotal
18 18,000

Total : 18,000 125,00 2.250,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 15 CONTROL DE QUALITAT 4.498,33
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RESUM DEL PRESSUPOST
Nº Denominació Import

01 Treballs previs ............................................................…........................................… 405,00
02 Demolicions ................................................................…........................................… 17.913,78
03 Moviment de terres .....................................................…........................................… 16.673,51
04 Xarxa de sanejament residual ....................................…........................................… 20.841,03
05 Xarxa de sanejament pluvial ......................................…........................................… 60.753,28
06 Xarxa d'aigua potable .................................................…........................................… 33.648,89
07 Xarxa d'enllumenat .....................................................…........................................… 13.447,40
08 Xarxa de baixa tensió .................................................…........................................… 18.190,28
09 Xarxa de telefonia ......................................................…........................................… 9.216,94
10 Xarxa de gas ..............................................................…........................................… 400,00
11 Paviments ...................................................................…........................................… 183.260,32
12 Mobiliari urbà ..............................................................…........................................… 7.553,77
13 Jardineria ....................................................................…........................................… 7.615,42
14 Seguretat i salut .........................................................…........................................… 5.850,00
15 Control de qualitat ......................................................…........................................… 4.498,33

  Total Pressupost d'Execució Material  400.267,95
 Despeses Generals 13,000 % 52.034,83
 Benefici Industrial 6,000 % 24.016,08
 Total Pressupost de Contracta  476.318,86
 I.V.A 21,000 % 100.026,96
 Total Pressupost de Licitació  576.345,82

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de cinc-cents setanta-sis mil
tres-cents quaranta-cinc amb vuitanta-dos Euros
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1. PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
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2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
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3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I CONTROL. 
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ESTUDI BÀSIC 

1 DADES DE L'OBRA 
1.1 Tipus d'obra 
Projecte executiu d’urbanització dels carrers del casc antic de La Jonquera. 
1.2 Emplaçament 
Carrer Rocabertí 
1.3 Superfície d’actuació: 1469,67  m². 
1.4 Pressupost d’execució material: 400.267,95 € 
1.5 Promotor 
Ajuntament de La Jonquera 
1.6 Tècnics autors del Projecte d'execució 
Lluís Rodeja Roca, arquitecte 
1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Lluís Rodeja Roca, arquitecte 
 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
2.1 Àmbit de desenvolupament 
Carrer Rocabertí 
2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Els treballs d’obra civil s’han de realitzar al llarg dels carrers, fet que pot produir alguns 
problemes de seguretat per les persones que transiten per aquest àmbits. 
2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Es preveu que les obres afectin el servei de clavegueram, xarxa d'aigua, gas, baixa 
tensió, telefonia i enllumenat. 
 
 

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

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors  
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
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riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures  
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 
3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS 
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA D’URBANITZACIÓ. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
3.3.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 
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7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans 
auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció 
col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en 
situacions d’emergència. 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, 
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva 
verticalitat. 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma 
eficaç. 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i 
per força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteix d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte 
indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, 
l’època més seca de l’any. 
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, 
atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
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- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 
que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 
refusarà a la finalització d’aquest. 
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment 
de la durada prevista o data de lliurament. 
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el 
màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. 
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant 
el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 
desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del contractista. 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 
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- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
3.4.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT 
- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 
General de Seguretat i higiene en el Treball. 
3.4.6 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat 
i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
La seva composició serà la següent: 
President: El cap d’obra o persona que designi. 
Vice-president: El tècnic de seguretat de l’obra. 
Secretari: Un administratiu de l’obra 
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 
l’obra. 
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3.5 PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent, que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als 
centres d’assistència. 
3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA 
ÀREA BÀSICA DE SALUT – C.A.P. DOCTOR SUBIRÓS (LA JONQUERA) 
C. Bosc de Trinxeria, 1 telf. 972.55 45 67 
 
HOSPITAL DE FIGUERES 
Ronda Parroco Aroles, s/n telf. 972.50 14 00 
CONSORCI TRANSPORT SANITARI 
telf. 972.50 50 50       972.67 50 50 
3.5.2 RECONEIXEMENT MÈDIC 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any. 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada per: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificat per: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificat per: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Jonquera, setembre de 2021 
Lluís Rodeja Roca, arquitecte 
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