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Memòria
1. IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS DEL PROJECTE
Promotor

CIF

Ajuntament de Pontós
Codi postal
17773
Projectista:

Adreça

P1714500D

Pl. Major, 1

Telèfon
972 560 228

Fax
972 560 228

Municipi i comarca
Pontós
Alt Empordà - Girona
Correu electrònic
ajuntament@pontos.cat

Narcís Serra Font, Enginyer Industrial, col.legiat núm. 17.512
Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Empresa
Enginyeria5
Telèfon
972 104 704

CIF
40445498K
Mòbil
627 613 928

Adreça
c/Ramon Mandri, 12 3er 5a- 17600 Figueres
Correu electrònic
enginyeria5@gmail.com

2. ANTECEDENTS
L’any 2010 es van acabar les obres “Infraestructures i serveis urbans, 1ª fase”, en
les que es van soterrar els serveis de baixa tensió, telefonia; substituir la xarxa
d’aigua de fibrociment per polietilè i la xarxa unitària de sanejament per xarxa
separativa i implantar els servei de gas al nucli antic de Pontós: carrer Figueres,
plaça Major, Carrer del Pou Comú, Carrer de la Creu i Carrer de Capellans.
3. OBJECTE
L'objecte del projecte es la substitució la de la canonada de distribució
d’aigua potable de fibrociment de DN60 per una nova canonada de polietilè
d’alta densitat de DN125 mm en el carrer de Mas Clos, connectant-la a la
canonada existent de polietilè DN125 del carrer Figueres. En aquesta fase 1 es
substituiran 275 m de canonada per PE DN125.
I ampliar la xarxa de gas GLP del nucli antic de Pontós, donant subministra de
gas als carrers de Mas Clos. En aquesta fase 1 s’instal.laran 275 m de
canonada de PE SDN DN40.
4. ESTAT ACTUAL
Actualment el subministra d’aigua potable del barro de Mas Clos es realitza a
amb una canonada de fibrociment de diàmetre 60mm i les escomeses als
domicilis amb canonades de plom.
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5. SOLUCIÓ ADOPTADA
5.1. RENOVACIÓ XARXA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
La xarxa de subministrament d’aigua del municipi de Pontós data de l’any
1971 i la seva major part estava constituïda per canonades de fibrociment. La
vida útil d’aquests tipus de material s’estima en 40 anys, per la qual cosa la
xarxa actual, amb 49 anys de durada, ja sobrepassa amb escreix la vida útil
estimada per la mateixa.
Es per això que l’any 2010 l’Ajuntament ja va portar a terme una primera fase
de la renovació de les instal·lacions de subministrament d’aigua, mitjançant la
qual es va renovar el ramal de connexió entre el dipòsit i el nucli urbà i un tram
de la xarxa d’abastament del nucli antic de la població: carrer Figueres, plaça
Major, Carrer del Pou Comú, Carrer de la Creu i Carrer de Capellans.
Darrerament s’ha constatat l’existència d’importants deficiències a la xarxa de
subministrament de ben segur com a conseqüència del deteriorament dels
materials afectats per la seva antiguitat i, a més a més conseqüència de la
baixa qualitat tècnica de les instal·lacions.
Però aquest no es l’únic problema que presenta l’actual xarxa, ja que es tracta
d’una xarxa amb canonades de fibrociment i, d’acord amb l’ Ordre Ministerial
de 7 de desembre de 2001, a partir de l’any 2002 a les xarxes d’abastament
cal emprar materials que no continguin amiant, l’alliberació de les fibres del
qual està associada amb la asbestosis, el mesotelioma i càncer de pulmó.
A més a més, pel fet d’estar composada per canonades de fibrociment, les
reparacions de xarxa, comporten una major dificultat i esdevenen molt cares
ja que cal donar compliment a les determinacions del R.D. 396/2006 de 31 de
març pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, per evitar l’exposició dels
treballadors i per impedir que les fibres d’amiant es transmetin a la xarxa
d’abastament.
El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, obliga a substituir abans de
l’any 2012 tots els elements de la xarxa d’abastament (peces especials, tubs,
connexions, etc.) que puguin transmetre substàncies que contaminin o
empitjorin la qualitat de l’aigua i puguin tenir efectes nocius per la salut, como
son el ferro, plom, zinc,.. i d’altres elements recollits a l’Annex I del RD140/2003.
És a dir, tenim una xarxa obsoleta, deteriorada i construïda amb materials
inadequats i/o nocius, que la normativa obliga a substituir.
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Així doncs per tal de garantir un servei de qualitat i ajustat a la normativa es
necessari procedir a la renovació de la xarxa de fibrociment que conté peces i
connexions construïdes amb ferro i/o plom, per una nova xarxa amb
canonades de polietilè i es justifica aquesta proposta en l’envelliment dels
materials i la no adequació dels mateixos a l’ús d’abastament d’aigua
potable.
Aquesta renovació permetrà, per altra banda, un nou disseny de la xarxa que
actualment no esta anellada permetent el subministra redundant i que
tampoc disposa de dispositius de tall suficients que permetin sectoritzar-la en
zones i subzones.
A l’Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions
tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis s’estableixen les
condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes
d’hidrants. La xarxa actual no renovada no està adaptada a les exigències
d’aquesta normativa i la seva renovació permetrà també dotar-la amb els
hidrants per a ús de bombers reglamentats a la SP120 - Sistemes d’hidrants
d’incendi per a ús exclusiu de bombers.
Xarxa provisional
Al carrer de Mas Clos i el Barri de Mas CLos, on s’ha previst deixar sense servei
la xarxa actualment existent, s’ha previst implantar una xarxa provisional
superficial de subministrament, per tal de que els usuaris tinguin el
subministrament garantit i sofreixin talls el menor període de temps possible.
La xarxa provisional serà a base de tubs de polietilè DN 50 PE 100 i se li penjaran
les connexions provisionals necessàries per garantir el subministrament a totes
les escomeses d’aigua. Les connexions es faran amb tub de polietilè DN 32 PE
100.
5.2. IMPLANTACIÓ DE LA XARXA DE GAS
Es preveu ampliar la xarxa de gas natural de mitja pressió mitjançant
canalització de PE SDN11 DN40 mm.
6. DESCRIPCIO DE LES OBRES
Es tracta de realitzar l’obra mínima necessària per a substituir la canonada
d’aigua potable i la implantació d’una nova xarxa de gas al carrers de Mas
Clos, des dels punts de connexió a la cruïlla amb el carrer Figueres, que es va
deixar previst en les obres de “Infraestructures i serveis urbans, 1ª fase”
finalitzades al 2010.
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Les obres projectades s'executaran com tot seguit exposem:
•

Replanteig general de les obres.

•

Localització dels possibles serveis enterrats afectats (sanejament,
enllumenat, etc).

•

Instal.lació d’una xarxa provisional d’aigua potable, per façanes.

•

Realització d’una rasa paral·lela al traçat de l’antiga canonada
d’aigua i anar soterrant, les noves canonades de polietilè. Una
canonada de polietilè d’alta densitat PN100 de DN 125mm per la
nova xarxa d’aigua potable i una altre canonada de polietilè
SND11 per a la nova xarxa de gas. Les dues canonades
s’instal·laran sobre un llit de sorra, sauló o pols de cantera,
instal·lació de peces especials, col·locació de la cinta
senyalitzadora, finalitzant amb el rebliment i piconatge de la rasa
i un paviment de formigó HM-20.

•

Un cop instal.lades les dues canonades una per l’aigua potable i
una altre pel gas, es podrà tallar la circulació d’aigua per la
canonada de fibrociment DN 60 i de gas del carrer Mas Clos. I es
realitzaran les connexions inicials i final.
En l’extrem final de la xarxa de gas, es deixarà un pericó de
registre en el paviment per això poder localitzar-lo i poder donar
subministra en un futur al barri del Mas Clos.

•

Instal·lació d’un hidrants H-100 al carrer de Mas Clos per doner
compliment a la instrucció tècnica complementària SP-120:210 sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers, que a
100 m de qualsevol façana hi ha d’haver un hidrant.

•

Reconnexió escomeses existents a la nova canonada.

•

Proves d’estanqueïtat i acabats finals.

7. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
La longitud del tram és de 275 m.
L’espai de l’àmbit del projecte és en la seva totalitat d’ús i domini públic.
8. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Es fa constar que cada una de les fases de les obres projectades constitueixen
una obra completa i que compleixen la normativa vigent.
9. SERVEIS AFECTATS I BENS I DRETS AFECTATS
Tots els serveis afectats són de competència municipal.
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Les obres s'executen íntegrament en terrenys de titularitat publica.
En fase d’aprovació del projecte constructiu s’informarà a tots els propietaris
afectats, de la substitució de l’antiga canonada de fibrociment per una de
nova de PEAD.
10. CONDICIONAMENTS DE LES OBRES
Circulació:
Les actuacions que es realitzin en trama urbana consolidada, es desviarà el
trànsit pel carrer Figueres. En tot cas, el pas dels vianants quedarà separat
per tanques, respecte la zona de l’obra i es posaran passeres provisionals
amb baranes pels portals i guals afectats garantint el seu accés.
Serveis:
No es preveu interceptar serveis existents. En el cas que sorgís l’imprevist i
n’apareixes algun, es procedirà a l’excavació manual en el tram afectat i al
compliment d’una distància mínima de 30 cm amb formigó respecte la
secció tipus del servei més proper.
11. GESTIÓ DE RESIDUS
Els materials que de forma majoritària caracteritzen els residus de construcció,
en general són reciclables, però en aquesta obra, existeix un residu de
tractament especial, que és el fibrociment de les antigues canonades de
distribució.
Els tractament especials consisteixen en la recuperació dels residus
potencialment perillosos, perquè poden contenir substàncies contaminants o
tòxiques, a fi d'aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la deposició
controlada. També formen part dels residus de la construcció alguns materials
que poden contenir substàncies contaminants i, fins i tot, tòxiques que els fan
irrecuperables. A més, la deposició no controlada en el sòl d'aquests materials,
constitueix un risc potencial important, per al medi natural. Els materials
potencialment perillosos, s'han de separar de la resta de residus, per a facilitarne el tractament específic o la deposició controlada a què cal sotmetre'ls.
Sempre cal preveure les operacions de desmuntatge selectiu, dels elements
que contenen aquests materials, el destriament previ en el lloc i la recollida
selectiva.
Es tractarà de manera especial, el fibrociment que es pugui trobar durant
l’execució de l’obra. Es portarà a l’abocador autoritzat que correspongui.
12. PRESSUPOST
El pressupost d’execució material és de............................. 38.562,12 €
El pressupost d’execució per contracta és de .................. 45.888,92 €
Els preus d’execució per contracta més IVA és de ........... 55.525,60 €
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13. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Tenint en compte tots els aspectes que intervenen en l’execució de les obres,
pressupost, dificultat tècnica, emplaçament, etc. s’estima un termini
d’execució de les obres de SET (5) SETMANES.
14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb la legislació vigent:






Al BOE núm. 272, de 9/11/2017 s’ha publicat la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret
773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015)
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector
públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009).

No seria exigible la classificació al contractista al ser el PEC inferior a 500.000
euros. En tot cas, a aquesta obra li pertocaria la següent classificació:
Grup E - Hidràuliques
Subgrup 1. Abastament i sanejament
Categoria 1
Grup G – Vials i pistes
Subgrup 6. Obres vials sense qualificació especifica
Categoria 1
El promotor de les obres serà l’Ajuntament de Pontós.
L’adjudicació es farà d’acord amb el text refós de la Llei 9/2017, de contractes
del sector públic.
15. DEFINICIÓ OBRA COMPLETA
Es fa constar expressament que l'obra, amb inclusió de tots els seus components,
projectada en el present projecte es refereix a una obra completa susceptible
d'ésser posta en servei i lliurada a l'ús públic en el moment del seu acabament.
16. TERMINI DE GARANTIA
Atesa les característiques de les obres es considera que el termini de garantia
mínim d’un any establert a la Llei de contractes del sector públic és suficient.
17. REVISIÓ DE PREUS
Ates el termini d’execució no s’aplicarà cap clàusula de revisió de preus.
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18. SEGURETAT I SALUT
El projecte incorpora l’estudi bàsic de seguretat i salut necessari per dur a bon fi
l’execució de les obres i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i
descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització
de les obres, amb caràcter general i particular.
El contractista haurà de destinar la partida per tal de posar en pràctica les
mesures de seguretat i salut previstes inclosa al pressupost, d’acord al Pla de
seguretat i salut que caldrà que redacti, adaptant l’estudi a les característiques
de la pròpia empresa.
L’empresa haurà d’estar inscrita en el Registre d’empreses acreditades, a l’igual
que totes les empreses subcontractistes.
Per tal de regular els nivells de la subcontractació a l’obra, es disposarà del
corresponent llibre.
19. CONTROL DE QUALITAT
Tot i que el Plec de Condicions estableix que el Contractista de les obres ve
obligat a realitzar un autocontrol de la qualitat de les mateixes, s’ha habilitat una
Partida Alçada en el pressupost de cada fase a justificar destinada a la
realització d’assaigs que el Contractista haurà d’efectuar en el laboratori oficial
que la Direcció d’Obra estimi oportú.

Pontós, setembre de 2019

El tècnic redactor;

Narcís Serra Font
Enginyer Industrial Superior
Col.legiat núm. 17.512
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ANNEX 2– RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc
versió 5.0

Tipus d'obra:

Situació:
Promotor:
Enginyer Industrial Superior:
Data:

Renovació de xarxa d'aigua i implantació del gas Barri de Mas Clos -Fase 1

Carrer Mas Clos
Ajuntament de Pontós
Narcís Serra Font
1 setembre de 2019

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA
2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ
2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)
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1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
Si
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix
emplaçament?
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé
generar residus?
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades
en el Plec de Prescripcions Tècniques.
6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de
regates durant la fase d’instalꞏlacions?
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?
8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?
10 ... (Altres bones pràctiques)
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No
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Materials

Tipologia²
m3

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta (terres i pedres
diferents de les especificades en el codi 170503*)
170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de
les especificades en el codi 170503*)
010409 Argiles (residus de sorra i argiles)

Volum Aparent
m3
coeficient
T residu/
m3 aparent

Pes
T

2,00

125,267

1,67

209,196

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

2,10

0,000

1,75

0,000

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

1,80

0,000

1,50

0,000

Inert

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres)
170504 Terraplè (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503*)
170504 Pedraplè (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503*)

Volum real
coeficient
T residu/
m3 real

104,598

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu
125,267
0,177
125,444

Inert-terres (170504)
Especial (150110)
TOTAL
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T residu
209,196
0,265
209,461

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

codi CER

S’ha
detectat?

Sí
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)
AMIANT 5
- Flocatge amb amiant d’estructures metàlꞏliques
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.)
- Calorifugat de canonades amb amiant
- Plaques de fibrociment amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant
- Plaques de cel ras que contenen amiant
- Paviments vinílics que contenen amiant
TOTAL AMIANT
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents,
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

No

170503*

X

170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*

X
X
X
X
X

X

200121*

X

170204*

X

(el codi CER
dependrà del
tipus de residu)

X

170902*

TOTAL RESIDUS ESPECIALS

150110*

T

0,177

0,265

0,177

0,265

0,177

0,265

X
X
X
X

160211*

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses

Quantitat
m3

X
170903*

X
X

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
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2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS
m2 construïts:
Materials

170504 (terres i pedres diferents
dels especificats en el codi
170503*)
170302 (barreges bituminoses
diferents de les barreges
especificades en el codi 170301*)
170405 (ferro i acer)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de
construcció i d’enderroc diferents
dels especificats en els codis
1709001, 170902 i 170903*)

Tipologia

165
Volum real
m3 residu
coeficient

Volum aparent
coeficient
m3 residu

coeficient

Pes

m3 residu/
m2 construït

m3 residu/
m2 construït

T residu/
m2 construït

T residu

Inert

0,2500

41,250

0,3000

49,500

0,4200

69,300

No Especial

0,1500

24,750

0,2500

41,250

0,1950

32,175

No Especial
No Especial

0,0001
0,0001

0,017
0,017

0,0002
0,0002

0,033
0,033

0,0005
0,0005

0,083
0,083

No Especial
(3)

0,0008

0,132

0,0016

0,264

0,0040

0,660

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu
49,500
41,514
0,033
0,033
0,000
91,080

Inert-terres (170504)
NE-barreja (170904)
NE-metall (170407)
NE-Plàstic (170203)
Especial (150110)
TOTAL
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T residu
69,300
32,835
0,083
0,083
0,000
102,301

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

codi CER

S’ha
detectat?

Sí
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)
AMIANT 5
- Flocatge amb amiant d’estructures metàlꞏliques
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.)
- Calorifugat de canonades amb amiant
- Plaques de fibrociment amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant
- Plaques de cel ras que contenen amiant
- Paviments vinílics que contenen amiant
TOTAL AMIANT
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents,
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

No

170503*

X

170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*

X
X
X
X
X
X
X
X
X

160211*

X

200121*

X

170204*

X

(el codi CER
dependrà del
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses

170902*

TOTAL RESIDUS ESPECIALS

150110*

Quantitat
m3

T

0,000

0,000

0,000

0,000

X
170903*

X
X

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
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RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-Petris
Inert-vidre
Inert-terres

Codi CER
170101
170103
170107
170202
170504
TOTAL Inerts

Obra Nova
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,000
0,000
0,000

Enderroc
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,500
69,300
49,500
69,300

125,267
125,267

209,196
209,196

33,001

0,000

0,000

91,080

102,301

125,267

209,196

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,177
0,177

0,265
0,265

0,000

91,080

102,301

125,444

209,461

0,000

0,000

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

41,514
0,000
0,033
0,000
0,033

32,835
0,000
0,083
0,000
0,083

41,580

TOTAL Inerts + No Especials

0,000

0,000

150110
TOTAL Especials

0,000
0,000

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

0,000

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especial

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-petris
Inert-vidre
Inert-terres

Totals
Volum (m3)
Pes (T)
170101
0,000
0,000
170103
0,000
0,000
170107
0,000
0,000
170202
0,000
0,000
170504
174,767
278,496
TOTAL Inerts
174,767
278,496
Codi CER

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

41,514
0,000
0,033
0,000
0,033
0,000
41,580

32,835
0,000
0,083
0,000
0,083
0,000
33,001

TOTAL Inerts + No Especials

216,347

311,497

150110
TOTAL Especials

0,177
0,177

0,265
0,265

Total Inerts + No Especials + Especials

216,524

311,762

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especials

Excavació
Volum (m3)
Pes (T)
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3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1

Separació segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Formigó
Maons, teules, ceràmics
Metall
Fusta
Vidre
Plàstic
Paper i cartró
Especials

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

Quantitat límit (T)
80,0
40,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Residu totals (T)
0,000
0,000
0,083
0,000
0,000
0,083
0,000

Cal separar
No
No
No
No
No
No
No

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
I
bilit
lt
it ï l
t id
d
id
i l
contenidor per Inerts barrejats
contenidor per Inerts Formigó
contenidor per Inerts Ceràmica
contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
contenidor per metall
contenidor per fusta
contenidor per plàstic
contenidor per paper i cartró
contenidor per
contenidor per
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
2

Reciclatge de residus
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el
petris inerts
mateix emplaçament.
a la pròpia obra o a una Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
altra d'autoritzada
residus reciclats
residus totals
procedents d'obra nova
m3
m3
T
i/o enderroc
Inert-formigó
0,000
Inert-ceràmica
0,000
Inert-petris
0,000
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà,
m3
T
Àrid matxucat

Reciclatge de terres i
graves a la pròpia obra o
a una altra d'autoritzada
procedents d'excavació
i/o enderroc de vials

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè

TOTAL TERRES
3

residus totals
m3
125,267
49,500
0,000
0,000
0,000
0,000
174,767

residus reciclats
m3
T
29,324
48,971

29,324

48,971

Senyalització dels
contenidors
Inerts

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva
prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
Fusta
Ferralla
Paper i cartro
Plàstic

Especials

Cables elèctrics

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
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3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

4 Destí dels residus segons
tipologia
Inerts

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els
residus de la construcció:
Quantitat estimada
m3

Gestor
Tones

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
Diposit
Residus No Especials

145,443

229,525 VMNE-00060 EXCAVACIONS MALE I HURTOS, SL

Quantitat estimada
m3

Observacions

Gestor
Tones

Codi

C/ Mas Paterrea, S/N
17476 Garrigàs

Nom

Reciclatge:

Reciclatge NE-metalls
Reciclatge NE-fusta
Reciclatge NE-plàstic
Reciclatge NE-cartó
Reciclatge NE-barreja

Reciclatge NE-guix
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit
Residus Especials

41,580
Quantitat estimada
m3

Instalꞏlació de gestió
de residus especials

33,001 E-1157.10

Codi

Pol Ind Paratge d'en Guil
17491 Peralada
Observacions

Gestor
Tones

0,177

UTE PERALADA

Nom

0,265 E-01.89

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA
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CAN PALÀ, S/N
08719 CASTELLOLÍ

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del 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.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la
Propietat, per la seva acceptació.
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5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

núm. d'unitats
Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta
Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)
Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

................................

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics
Bidó 200L. Apte per residus especials
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3

6.- PRESSUPOST

Unitat

Quantitat

Preu

Total

Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix,
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit =
Total Residus =
Total dipòsit (*) =

11,00 €/T
262,791 T
2.890,70 €

(*) Juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

1 setembre de 2019

Narcís Serra Font
Enginyer Industrial Superior
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ANNEX 3– PLA DE TREBALL

ANNEX 4– JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1A

24,00000

€
€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

21,42000

A013M000

h

Ajudant muntador

16,67000

€

A0E-000A

h

Manobre especialista

19,49000

€

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

64,71000

€

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

53,08000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

48,22000

€

C1315010

h

Retroexcavadora petita

40,04000

€

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

49,40000

€
€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

53,96000

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

47,78000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

62,73000

€

C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

11,54000

€

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,29000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

36,48000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

40,37000

€

23,97000

€

C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C170H000

h

Màquina tallajunts

C2005000

h

Regle vibratori

1,68000

€

10,06000

€

4,60000

€

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,05000

€

16,15000

€

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

22,33000

€

B0322000

m3

Sauló garbellat

17,33000

€

B0372000

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,

20,41000

€

B0512401

t

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

92,46000

€

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

B064300C

m3

B064500B

0,10000

€

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

64,53000

€

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

84,60000

€

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

40,70000

€

B0DF7G0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,14000

€

B0F1D2A1

u

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

0,27000

€

B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,18000

€

B2RAX001

t

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

1,05000

€

BDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

0,12000

€

BDKZH8B0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

47,57000

€

BDKZHJB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

85,94000

€

BFA1L480

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

14,16000

€

BFB17400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,59000

€

BFB19400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,44000

€

BFB1C300

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,43000

€

BFB1E300

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,84000

€

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

8,16000

€

BFB3C420

m

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
11, segons UNE-EN 1555-2, soldat

7,16000

€

BFB3X420

u

p.p. per a tub de polietilè per a gas de designació PE 80 sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2.

0,23000

€

BFWB1705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

7,09000

€

BFWB1905

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

14,81000

€

BFWB1C05

u

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

24,39000

€

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

27,37000

€

BFYB1705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000

€

BFYB1905

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,12000

€

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS

BFYB1C05

u

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

0,20000

€

BFYB1E05

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,31000

€

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, per a soldar

1,00000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,03000

€

BG22RG10

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,20000

€

BJS51610

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec

0,44000

€

BJSA3021

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 2 estacions

205,92000

€

BJSB1110

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

18,76000

€

BJSWE100

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´

3,30000

€

BK213210

u

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a
màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat

340,15000

€

BK246310

u

Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´,
de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa

401,30000

€

407,58000

€

1,89000

€

BM213610

u

Hidrant soterrat amb pericó H-100

BMY21000

u

Parts proporcionals d'elements especials per hidrants

BN121680

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

43,73000

€

BN1216B0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

72,68000

€

BN1216D0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

88,63000

€

BN12-0XGW

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

84,18000

€

BN8615B0

u

Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic

38,42000

€

BNZ0-0TTC

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

84,99000

€

BV2TH301

u

Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons PPTGTAA-74

348,65000

€

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L8Z

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 calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000

69,43000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,900 /R x

Manobre especialista

19,49000 =

Subtotal:

17,54100
17,54100

17,54100

Maquinària
C176-00FW h

0,450 /R x

Formigonera de 250 l

2,88000 =

Subtotal:

1,29600
1,29600

1,29600

Materials
B011-05ME m3

Aigua

0,180

x

B03L-05MQ t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

B03J-0K7V

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

1,550

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

0,150

t

B055-067M t

10,34150

x

1,63000 =
15,91000 =
15,67000 =

x

103,30000 =

15,49500

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D070A4D1

m3

0,29340
24,28850

50,41840

50,41840

1,00 %

0,17541

COST DIRECTE

69,43081

COST EXECUCIÓ MATERIAL

69,43081

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

Rend.: 1,000

Unitats

105,30000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

1,050 /R x

19,49000 =

Subtotal:

20,46450
20,46450

20,46450

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725 /R x

1,68000 =

Subtotal:

1,21800
1,21800

1,21800

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

B0512401

t

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

0,200

x

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

1,530

x

400,000

x
Subtotal:

1,05000 =
92,46000 =

18,49200

16,15000 =
0,10000 =

40,00000

0,21000

24,70950

83,41150

83,41150
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

D070A8B1

m3

1,00 %

0,20465

COST DIRECTE

105,29865

COST EXECUCIÓ MATERIAL

105,29865

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

99,97000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

1,050 /R x

Manobre especialista

19,49000 =

Subtotal:

20,46450
20,46450

20,46450

Maquinària
C1705600

h

0,725 /R x

Formigonera de 165 l

1,68000 =

Subtotal:

1,21800
1,21800

1,21800

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,05000 =

0,21000

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,380

x

23,73600

B0512401

t

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

0,380

x

17,20000 =
92,46000 =

35,13480

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

190,000

x

0,10000 =

19,00000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B27100

kg

78,08080

78,08080

1,00 %

0,20465

COST DIRECTE

99,96795

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,96795

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,95000

Preu

Parcial

24,00000 =
19,49000 =

0,09745

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1A

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,005 /R x
0,005 /R x
Subtotal:

0,12000

0,21745

0,21745

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,0102

x

1,050

x

Subtotal:

1,35000 =
0,68000 =

0,01377
0,71400
0,72777

0,72777
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00217

COST DIRECTE

0,94739

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,94739
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PARTIDES D'OBRA

€
Subministre i instal.lació de tub de polietilè de
Rend.: 1,000
9,40
designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat penjat.
______________________________________________________________________________________________________________
0700003

m

€
Rend.: 1,000
57,63
Connexió d'escomeses existents a la canonada
provisional. mitjançant canonada de PEAD de 10
atmosferes, de mateix diàmetre a l'existent incloent
colzes, i peces especials per a la seva connexió, fins
a comptador sefons indicacions de la DO.
______________________________________________________________________________________________________________

P-1

0700005

u

€
Partida de muntatge i desmuntatge de la xarxa
Rend.: 1,000
852,45
provisional.
______________________________________________________________________________________________________________

P-2

0700006

u

€
0700007
u
Instal.lació de canonada d'escomesa provisional
Rend.: 1,000
60,78
______________________________________________________________________________________________________________
P-3

0700008

u

€
Connexions de la canonada provisional a la xarxa
Rend.: 1,000
477,75
existent. Inclou les tasques d'obertura connexió,
formigonat de l'entroncament o connexio, tapat de la
cala i retirat de material d'obra, retirada de
subproductes a abocador,inclos canon d'abocament,
subministre i col·locació de la canonda amb protecció
de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO,
formació manual de connexions, peces especials per
a realitzar la connexió, rebliment de rasa amb
material tipus tot-ú compactat al 98% PM.Tot acabat.
______________________________________________________________________________________________________________
P-4

EXP03005.20

u

Instal.lació de descàrrega PE-63 en pou de
sanejament.
Decàrrega formada per:
- 1u Maneguet electrosoldable PE 125 PN-16
- 1u T tope PE125 sortida de PE63
- 2u Maneguet electrosoldable PE63
- 2u Montabrida PE 63 PN-16
- 2u Brida DN 50 PN-10/16 (PE63)
- 1u Vàlvula de comporta amb brdides DN50
- 1u Colze 90º electrosoldable PE 63
- 3 mTub polietilè AD 63 mm PE-100 PN-10
- 1u Marc i tapa per a registre per a vàlvula de
comporta
- 8u Cargols M-16x80
- 8 Femella M-16

Rend.: 1,000

222,23

€

Totalment instal.lada i provada.
______________________________________________________________________________________________________________
F2194AL5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

2,64

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,012 /R x

53,08000 =

0,63696

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,031 /R x

64,71000 =

2,00601

Subtotal:

2,64297

2,64297

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,64297
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2194JF5

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

2,64297

Rend.: 1,000

Unitats

3,49

Preu

Parcial

64,71000 =
48,22000 =

2,91195

€

Import

Maquinària
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,045 /R x
0,012 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,57864
3,49059

3,49059
3,49059
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

F2194XL5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

3,49059

Rend.: 1,000

Unitats

13,69

Preu

Parcial

19,49000 =

2,92350

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,150 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

2,92350

2,92350

Maquinària
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,150 /R x
0,020 /R x

64,71000 =
53,08000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,70650
1,06160
10,76810

13,69160
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

F219U201

u

Realització de cata manual i amb mitjans mecànics
per localització de serveis.

13,69160

Rend.: 1,012
Unitats

10,76810

92,17
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

1,500 /R x
1,000 /R x

19,49000 =
24,00000 =

Subtotal:

28,88834
23,71542
52,60376

52,60376

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

1,000 /R x
Subtotal:

40,04000 =

39,56522
39,56522

39,56522
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

92,16898
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F221C620

m3

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

92,16898

Rend.: 1,000
Unitats

4,44
Preu

Parcial

19,49000 =

0,19490

€
Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,010 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

0,19490

0,19490

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,080 /R x

53,08000 =

Subtotal:

4,24640
4,24640

4,24640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00292

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,44422
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

F222X001

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat.

4,44422

Rend.: 1,000

Unitats

15,22

Preu

Parcial

19,49000 =

4,28780

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,220 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

4,28780

4,28780

Maquinària
C1315020

h

0,220 /R x

Retroexcavadora mitjana

49,40000 =

Subtotal:

10,86800
10,86800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06432

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,22012
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2261C0F

m3

10,86800

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

15,22012

Rend.: 1,000

Unitats

4,95

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,040 /R x

53,08000 =

2,12320

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,045 /R x

62,73000 =

2,82285

Subtotal:

4,94605

4,94605
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,94605
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

4,94605

Rend.: 1,000

Unitats

1,07

Preu

Parcial

19,49000 =

0,48725

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,025 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

0,48725

0,48725

Maquinària
C1335080

h

0,012 /R x

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

47,78000 =

Subtotal:

0,57336
0,57336

0,57336

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00731

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,06792
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

1,06792

Rend.: 1,000

Unitats

24,89

Preu

Parcial

19,49000 =

5,84700

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,300 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

5,84700

5,84700

Maquinària
C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,200 /R x
0,060 /R x

5,29000 =
48,22000 =

Subtotal:

1,05800
2,89320
3,95120

3,95120

Materials
B0322000

m3

Sauló garbellat

x

0,866

17,33000 =

Subtotal:

15,00778
15,00778

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08771

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

24,89369
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F228AB0F

m3

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

24,89369

Rend.: 1,000

Unitats

8,70

Preu

Parcial

19,49000 =

2,33880

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

15,00778

0,120 /R x

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

2,33880

2,33880

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,100 /R x
0,120 /R x

49,40000 =
11,54000 =

Subtotal:

4,94000
1,38480
6,32480

6,32480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03508

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,69868
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

F241X020

m3

Transport de terres o runa dins de l'obra i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

8,69868

Rend.: 1,000
Unitats

0,72
Preu

Parcial

23,97000 =

0,71910

€
Import

Maquinària
C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,030 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,71910

0,71910
0,71910
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
Muntage i desmuntage de provisional pel subministre
Rend.: 1,000
765,61
d'aigua.
______________________________________________________________________________________________________________
P-11

F2R0U002

u

F2R45039

m3

0,71910

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km.

Rend.: 1,000

Unitats

11,77

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,050 /R x

53,08000 =

2,65400

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,250 /R x

36,48000 =

9,12000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,77400

11,77400
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

F2R64269

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
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 15 km. Inclòs canon d'avocament.

11,77400

Rend.: 1,000

Unitats

7,11

Preu

Parcial

53,08000 =

0,79620

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,015 /R x

11,77400

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

C1501800

h

0,173 /R x

Camió per a transport de 12 t

36,48000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,31104
7,10724

7,10724
7,10724
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

F2RAX001

m3

Deposició controlada a monodipòsit, de terres. Inclòs
canon d'abocament i manteniment de l'abocador.

7,10724

Rend.: 1,000
Unitats

2,42
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B2RAX001

t

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

x

2,300

1,05000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,41500
2,41500

2,41500
2,41500
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

F921201J

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98 % del PM.

2,41500

Rend.: 1,000

Unitats

28,83

Preu

Parcial

19,49000 =

0,77960

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,040 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

0,77960

0,77960

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,025 /R x
0,030 /R x

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,030 /R x

40,37000 =
53,96000 =
62,73000 =

Subtotal:

1,00925
1,61880
1,88190
4,50995

4,50995

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,05000 =

0,05250

B0372000

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó,

1,150

x

20,41000 =

23,47150

Subtotal:

23,52400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01169

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

28,82524
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

F9365N51

m3

Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

28,82524

Rend.: 1,000

Unitats

105,07

Preu

Parcial

19,49000 =
24,00000 =

2,88000

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

23,52400

0,500 /R x
0,120 /R x

9,74500

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

12,62500

12,62500

Maquinària
C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,120 /R x

23,97000 =

2,87640

C2005000

h

Regle vibratori

0,120 /R x

4,60000 =

0,55200

Subtotal:

3,42840

3,42840

Materials
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

x

1,050

84,60000 =

Subtotal:

88,83000

88,83000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18938

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

105,07278
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

F9Z1U010

m

88,83000

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

105,07278

Rend.: 1,600
Unitats

3,19
Preu

Parcial

19,49000 =

2,19263

€
Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,180 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

2,19263

2,19263

Maquinària
C170H000

h

0,150 /R x

Màquina tallajunts

10,06000 =

Subtotal:

0,94313
0,94313

0,94313

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,05482

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,19058
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

FDB27469

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

3,19058

Rend.: 1,000

Unitats

49,84

Preu

Parcial

19,49000 =
24,00000 =

9,60000

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

0,400 /R x
0,400 /R x
Subtotal:

7,79600

17,39600

17,39600

Materials
B064300C

m3

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

0,4988

x

Subtotal:

64,53000 =

32,18756

32,18756

32,18756
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26094

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

49,84450
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

FDD1A099

m

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

49,84450

Rend.: 1,000

Unitats

129,81

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

1,100 /R x
1,000 /R x

19,49000 =
24,00000 =

Subtotal:

21,43900
24,00000
45,43900

45,43900

Maquinària
C1315010

h

0,220 /R x

Retroexcavadora petita

40,04000 =

Subtotal:

8,80880
8,80880

8,80880

Materials
BDD1A090

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050

x

63,70000 =

66,88500

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

0,080

x

99,96795 =

7,99744

Subtotal:

74,88244

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,68159

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

129,81183
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

FDD1X005

u

74,88244

Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó
en massa per a paret de pou circular de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

129,81183

Rend.: 1,000

Unitats

126,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,49000 =

19,49000

A0121000

h

Oficial 1A

1,100 /R x

24,00000 =

26,40000

Subtotal:

45,89000

45,89000

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,160 /R x

40,04000 =

Subtotal:

6,40640
6,40640

Materials
BDD1X005

u

Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó
en massa

1,050

x

62,08000 =

65,18400

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10

0,080

x

99,96795 =

7,99744

6,40640
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PARTIDES D'OBRA

N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Subtotal:

73,18144

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,68835

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

126,16619
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

FDDZX001

u

73,18144

Subministre i col.locació de tapa per a pou de
registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO
1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN
124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc
per a 5 guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO
PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada
650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal

126,16619

Rend.: 1,000

207,79

Unitats

Preu

Parcial

19,49000 =
24,00000 =

7,20000

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

0,300 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

5,84700

13,04700

13,04700

Materials
t

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

0,0357

x

33,19000 =

1,18488

BDDZU201 u

tapa per a pou de registre, de fundició de grafit
esferoidal, 1,000 x 115,54000 = 115,54000
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe
D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig
de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm.
alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox
antirobatori

1,000

x

193,36000 =

193,36000

B0710250

Subtotal:

194,54488

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19571

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

207,78759
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

FDGZU010

m

194,54488

Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb
especificació i color segons tipologia de servei

207,78759

Rend.: 1,000

Unitats

0,32

Preu

Parcial

19,49000 =

0,19490

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

0,010 /R x
Subtotal:

Materials

0,19490

0,19490
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PARTIDES D'OBRA

BDGZU010 m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

x

1,020

0,12000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,12240
0,12240

0,12240
0,31730
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDK282G9

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 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

0,31730

Rend.: 1,000

124,15

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

1,500 /R x
3,000 /R x

19,49000 =
24,00000 =

Subtotal:

29,23500
72,00000
101,23500

101,23500

Materials
B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

x

72,5025

0,18000 =

13,05045

B0111000

m3

Aigua

0,002

x

1,05000 =

0,00210

B0512401

t

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

0,0042

x

92,46000 =

0,38833

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

0,0756

x

105,29865 =

7,96058

Subtotal:

21,40146

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,51853

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

124,15499
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZHJB4

u

21,40146

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

124,15499

Rend.: 1,000

Unitats

106,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1A

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,450 /R x
0,450 /R x

24,00000 =
19,49000 =

Subtotal:

10,80000
8,77050
19,57050

Materials
B0710150

t

BDKZHJB0 u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,0053

x

40,70000 =

0,21571

1,000

x

85,94000 =

85,94000

19,57050
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

86,15571

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29356

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

106,01977
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB17455

m

86,15571

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

106,01977

Rend.: 1,000

Unitats

9,74

Preu

Parcial

21,42000 =
16,67000 =

3,00060

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,180 /R x
0,180 /R x
Subtotal:

3,85560

6,85620

6,85620

Materials
BFWB1705 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x

7,09000 =

2,12700

BFYB1705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,05000 =

0,05000

BFB17400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

0,59000 =

0,60180

Subtotal:

2,77880

2,77880

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10284

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,73784
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB19455

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

9,73784

Rend.: 1,000

Unitats

10,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,120 /R x

16,67000 =

2,00040

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

21,42000 =

4,28400

Subtotal:

6,28440

Materials
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,12000 =

0,12000

BFWB1905 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,200

x

14,81000 =

2,96200

BFB19400

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie

1,020

x

1,44000 =

1,46880

BFYB1905

u

m

6,28440
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PARTIDES D'OBRA

SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal:

4,55080

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09427

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,92947
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB1C355

m

4,55080

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

10,92947

Rend.: 1,000

Unitats

17,15

Preu

Parcial

16,67000 =
21,42000 =

4,28400

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,16750

8,45150

8,45150

Materials
BFWB1C05 u

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

0,200

x

24,39000 =

4,87800

BFYB1C05

u

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

1,000

x

0,20000 =

0,20000

BFB1C300

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

3,43000 =

3,49860

Subtotal:

8,57660

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12677

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17,15487
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB1E355

m

8,57660

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

17,15487

Rend.: 1,047

Unitats

15,19

Preu

Parcial

21,42000 =
16,67000 =

3,66199

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x
0,230 /R x
Subtotal:

6,13754

9,79953

Materials
BFB1E300

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

4,84000 =

4,93680

BFYB1E05

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,31000 =

0,31000

9,79953
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

5,24680

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14699

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,19332
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

FFB1F425

m

5,24680

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

15,19332

Rend.: 1,000

Unitats

22,53

Preu

Parcial

21,42000 =
16,67000 =

3,33400

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,28400

7,61800

7,61800

Materials
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

0,200

x

27,37000 =

5,47400

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

1,020

x

8,16000 =

8,32320

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, per a
soldar

1,000

x

1,00000 =

1,00000

Subtotal:

14,79720

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11427

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,52947
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

FFB37425

m

14,79720

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

22,52947

Rend.: 1,000

Unitats

9,73

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100 /R x

21,42000 =

2,14200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100 /R x

16,67000 =

1,66700

Subtotal:

3,80900

Materials
BFB37400

m

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-2

1,020

x

1,38000 =

1,40760

BFYB3742

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000

x

0,18000 =

0,18000

3,80900
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PARTIDES D'OBRA

BFWB3742 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

x

0,300

14,24000 =

Subtotal:

4,27200

5,85960

5,85960

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05714

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,72574
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

FFZA2A90

u

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre
60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó

9,72574

Rend.: 1,000

Unitats

47,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1A

A0E-000A

h

Manobre especialista

1,000 /R x
0,800 /R x

24,00000 =
19,49000 =

Subtotal:

24,00000
15,59200
39,59200

39,59200

Materials
B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080

x

72,28000 =

5,78240

D0B27100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,500

x

0,94739 =

1,42109

Subtotal:

7,20349

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,98980

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

47,78529
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG22TL1K

m

7,20349

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 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

47,78529

Rend.: 1,000

Unitats

2,27

Preu

Parcial

19,49000 =

1,03297

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

0,053 /R x
Subtotal:

1,03297

1,03297

Materials
BG22RG10 m

Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

x

Subtotal:

1,20000 =

1,22400

1,22400

1,22400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01549

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,27246
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS5A615

u

Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

2,27246

Rend.: 1,000

7,09

Unitats

Preu

Parcial

21,42000 =
16,67000 =

2,16710

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,130 /R x
0,130 /R x
Subtotal:

2,78460

4,95170

4,95170

Materials
BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200

x

0,03000 =

0,03600

BJS51610

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec

4,500

x

0,44000 =

1,98000

Subtotal:

2,01600

2,01600

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,12379

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,09149
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSA3021

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

7,09149

Rend.: 1,000

223,48

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

0,800 /R x

Oficial 1a muntador

21,42000 =

Subtotal:

17,13600
17,13600

17,13600

Materials
BJSA3021

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions

x

1,000

205,92000 =

Subtotal:

u

205,92000

205,92000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,42840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

223,48440
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSB1111

205,92000

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000

223,48440
38,37

€
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PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

0,750 /R x

Oficial 1a muntador

21,42000 =

Subtotal:

16,06500
16,06500

16,06500

Materials
BJSWE100 u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000

x

3,30000 =

3,30000

BJSB1110

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

1,000

x

18,76000 =

18,76000

u

Subtotal:

22,06000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24098

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

38,36598
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FK213216

u

22,06000

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions
mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a
màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat
entre tubs

38,36598

Rend.: 1,000

369,15

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,750 /R x
0,750 /R x

21,42000 =
16,67000 =

Subtotal:

16,06500
12,50250
28,56750

28,56750

Materials
BK213210

u

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions
mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a
màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat

x

1,000

340,15000 =

Subtotal:

340,15000

340,15000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,42851

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

369,14601
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FK246316

u

340,15000

Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

369,14601

Rend.: 1,000

436,10

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,900 /R x

16,67000 =

15,00300

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,900 /R x

21,42000 =

19,27800

Subtotal:

34,28100

Materials
BK246310

u

Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa

1,000

x

401,30000 =

401,30000

34,28100
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

401,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,51422

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

436,09522
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN121687

u

401,30000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

436,09522

Rend.: 1,000

Unitats

55,33

Preu

Parcial

21,42000 =
16,67000 =

5,00100

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

6,42600

11,42700

11,42700

Materials
BN121680

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

x

1,000

43,73000 =

Subtotal:

43,73000

43,73000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17141

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

55,32841
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN1216B7

u

43,73000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

55,32841

Rend.: 1,000

Unitats

98,20

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,660 /R x
0,660 /R x

16,67000 =
21,42000 =

Subtotal:

11,00220
14,13720
25,13940

Materials
BN1216B0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb

1,000

x

72,68000 =

72,68000

25,13940
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revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Subtotal:

72,68000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37709

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

98,19649
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN1216D7

u

72,68000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

98,19649

Rend.: 1,000

Unitats

121,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,840 /R x
0,840 /R x

16,67000 =
21,42000 =

Subtotal:

14,00280
17,99280
31,99560

31,99560

Materials
BN1216D0

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

x

1,000

88,63000 =

Subtotal:

88,63000

88,63000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,47993

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

121,10553
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

FN12U101

u

88,63000

Desconnexió de l'escomesa provisional i connexió de
la nova escomesa a l'edifici.

121,10553

Rend.: 1,000
Unitats

15,79
Preu

Parcial

24,00000 =
19,49000 =

4,80000

€
Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1A

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

3,89800
8,69800

8,69800

Materials
BFWB1705 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000

x

Subtotal:

7,09000 =

7,09000

7,09000

7,09000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,78800
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN8615B4

u

Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada en
pericó de canalització soterrada

15,78800

Rend.: 1,000

Unitats

55,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador

0,450 /R x

21,42000 =

9,63900

Ajudant muntador

0,450 /R x

16,67000 =

7,50150

Subtotal:

17,14050

17,14050

Materials
BN8615B0

u

Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR) i tancament de seient metàl·lic

x

1,000

38,42000 =

Subtotal:

38,42000

38,42000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25711

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

55,81761
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

G2110010

u

38,42000

Localització i connexió a canonada existent, amb
unions, colzes, tes de fosa, brides, juntes, cargoleria i
formigó en
dau protecció canonada. Inclós excavació, a màquina
o a mà, i replè de rasa o pou. Totalement muntada,
conne

55,81761

Rend.: 1,000

Unitats

134,42

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

2,000 /R x
2,000 /R x

19,49000 =
24,00000 =

Subtotal:

38,98000
48,00000
86,98000

86,98000

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,500 /R x

40,04000 =

Subtotal:

20,02000
20,02000

Materials
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

1,000

x

27,37000 =

27,37000

BFYB1705

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,05000 =

0,05000

u

20,02000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

27,42000

27,42000
134,42000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,42000

€
Válvula de corte Polyvalve
Rend.: 1,000
0,00
PE 100 SDR 11 (ISO S5) - de d20 hasta d200
10 bar Gas / 16 bar agua
d20 - d110 de acuerdo a DVGW GW336
d160 hasta d 225 suministrados con placa base y
correas
d1= diámetro de paso
Importante considerar regulaciones y normativas
locales respecto al tipo de presión
______________________________________________________________________________________________________________
GBC3X001

u

€
Rend.: 1,000
113,20
Reposició d'escomesa domiciliària. Connexió de la
sortida d'aigües de claveguerons de les finques de
diferents diàmetres a la nova xarxa de clavegueram,
mitjançant canonades de PVC-U multicapa SN4 tipus
´´teula´´ o similar, de mateix diàmetre a l'existent (i
fins a 200 mm de diàmetre) incloent colzes, i
baixants, fins a línia de rigola (o
indicacions de la DO). inclou demolició d'escomesa
existent, formació d'obertura per a escomesa a pou o
tub mitjançant corona de perforació de fins a 200 mm
de diàmetre. la partida inclou retirada de
subproductes a abocador,inclos canon d'abocament,
subministre i col·locació de la canonda amb protecció
de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO,
formació manual de connexions, unió PVC-formigó,
previ arenat amb morter tipus sikalatex o equivalent,
rebliment de rasa amb material tipus tot-ú compactat
al 98% PM.Tot acabat.
______________________________________________________________________________________________________________

P-28

GD7FZ001

u

GDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000

Unitats

99,77

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

1,300 /R x
1,300 /R x

19,49000 =
24,00000 =

Subtotal:

25,33700
31,20000
56,53700

56,53700

Materials
B0DF7G0A u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007

x

1,14000 =

1,14798

B064300C

m3

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

0,550

x

64,53000 =

35,49150

B0F1D2A1

u

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

12,000

x

0,27000 =

3,24000

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,150

x

22,33000 =

3,34950

Subtotal:

43,22898

43,22898
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

99,76598
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GDKZH8B4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 650x650 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

99,76598

Rend.: 1,000

Unitats

61,39

Preu

Parcial

24,00000 =
19,49000 =

6,13935

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1A

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,315 /R x
0,315 /R x
Subtotal:

7,56000

13,69935

13,69935

Materials
BDKZH8B0 u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000

x

47,57000 =

47,57000

B0710150

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

0,003

x

40,70000 =

0,12210

t

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

47,69210

61,39145
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

GFA1L485

m

Vaina de protecció de 1 metre de canonada de Gas
en creuaments en mina, mitjançant tub de PVC de
200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, formigonat

61,39145

Rend.: 1,000

Unitats

47,69210

28,94

Preu

Parcial

16,67000 =
21,42000 =

8,03250

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,375 /R x
0,375 /R x
Subtotal:

6,25125

14,28375

14,28375

Materials
BFA1L480

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

x

1,020

14,16000 =

Subtotal:

u

14,44320

14,44320

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21426

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

28,94121
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GFB19425

14,44320

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 63 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 3 m de longitud de polietilè

Rend.: 1,000

28,94121
332,46

€
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d'alta densitat SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 63
mmde diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons
de rasa previament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials.
-Clau d'escomesa formada per vàlvula de comporta
manual amb rosca de diàmetre nominla 2´´, de 10 bar
de pressió nominal.
______________________________________________________________________________________________________________
€
Realització d'escomesa d'aigua formada per:
Rend.: 1,000
176,44
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 32 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 3 m de longitud de polietilè
d'alta densitat SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 32
mmde diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons
de rasa previament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials.
-Clau d'escomesa formada per vàlvula de comporta
manual amb rosca de diàmetre nominla 1´´, de 10 bar
de pressió nominal.
______________________________________________________________________________________________________________
GFB19435

u

€
Realització d'escomesa d'aigua formada per:
Rend.: 1,000
209,82
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 3 m de longitud de polietilè
d'alta densitat SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 50
mmde diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons
de rasa previament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials.
-Clau d'escomesa formada per vàlvula de comporta
manual amb rosca de diàmetre nominla 1 1/2´´, de 10
bar de pressió nominal.
______________________________________________________________________________________________________________
P-30

GFB19455

u

GFB1X435

u

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 32 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè
d'alta densitat SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 32 mm
de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons de
rasa previament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació
de la canonda amb protecció de sorra i/o formigó
segons indicacions de la DO, peces especials per a la
seva connexió i rebliment de rasa amb material tipus
tot-ú compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat.

Rend.: 1,000

176,44

€

______________________________________________________________________________________________________________
P-31

GFB1X445

u

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 40 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè
d'alta densitat SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 40

Rend.: 1,000

209,44

€
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mmde diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons
de rasa previament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació
de la canonda amb protecció de sorra i/o formigó
segons indicacions de la DO, peces especials per a la
seva connexió i rebliment de rasa amb material tipus
tot-ú compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat

______________________________________________________________________________________________________________
GFB3C425

m

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 90
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa. Inclòs p.p. de peces especials.

Rend.: 1,000

Unitats

14,27

Preu

Parcial

19,49000 =
24,00000 =

3,60000

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

2,92350

6,52350

6,52350

Materials
BFB3X420

u

p.p. per a tub de polietilè per a gas de designació PE
80 sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2.

1,000

x

0,23000 =

0,23000

BFB3C420

m

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-2, soldat

1,050

x

7,16000 =

7,51800

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

GFESX000

u

P-33

GFESX001

u

7,74800

0,00 %

7,74800
14,27150
0,00000
14,27150

€
Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta
Rend.: 1,000
418,95
densitat SDR 11 de 3 m de longitud. Inclòs tija
normalitzada per a escomesa de gas, amb transició
de tub de polietilè de 20 mm a tub de coure de 20/22
mm, amb enllaç monobloc i beina metàl·lica de
protecció de l'enllaç farcida de resina de poliuretà
com a protecció antihumitat, beina de 2 m d'acer
inoxidable de 22 mm de diàmetre, protegida per un
tap d'elastòmer per evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació
d'armari de polièster de fibra de vidre autoextingible
de 485x350x195 mm en façana de pedra.
______________________________________________________________________________________________________________
Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta
densitat SDR 11 de 3 m de longitud, amb clau
d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó
niquelat de 3/4´´ allotjada en arqueta prefabricada de
polipropilè. Inclòs tija normalitzada per a escomesa
de gas, amb transició de tub de polietilè de 20 mm a
tub de coure de 20/22 mm, amb enllaç monobloc i
beina metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida de
resina de poliuretà com a protecció antihumitat, beina
de 2 m d'acer inoxidable de 22 mm de diàmetre,
protegida per un tap d'elastòmer per evitar l'entrada
d'aigua.Instal.lació d'armari de polièster de fibra de
vidre autoextingible de 485x350x195 mm en façana

Rend.: 1,000

526,85

€
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de pedra.
______________________________________________________________________________________________________________
GFESX002

u

Escomesa de gas, D=40 mm de polietilè d'alta
densitat SDR 11 de 8 m de longitud, amb clau
d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó
niquelat de 1 1/2´´ allotjada en arqueta prefabricada
de polipropilè.. Inclòs Tija normalitzada per a
escomesa de gas, amb transició de tub de polietilè de
40 mm a tub de coure de 40/42 mm, amb enllaç
monobloc i beina metàl·lica de protecció de l'enllaç
farcida de resina de poliuretà com a protecció
antihumitat, beina de 2 m d'acer inoxidable de 63,5
mm de diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer per
evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació armari de polièster
de fibra de vidre autoextingible de 520x540x230 mm
en façana de pedra.

Rend.: 1,000

707,32

€

______________________________________________________________________________________________________________
P-34

GM213618

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, soterrat, vàlvula de PN16,
amb arqueta de registre i trampella de fosa.
Totlament instal·lat i provat. Inclòs connexió a
canonada existent de DN125 mm, vàlvula de
comporta DN1125 PN16 embridada, part
proporcionals de peces especials i cartell distintiu de
posidicó de H-100.

Rend.: 1,000

541,98

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

3,000 /R x
3,000 /R x

19,49000 =
24,00000 =

Subtotal:

58,47000
72,00000
130,47000

130,47000

Materials
BMY21000

u

Parts proporcionals d'elements especials per hidrants

1,000

x

1,89000 =

1,89000

BM213610

u

Hidrant soterrat amb pericó H-100

1,000

x

407,58000 =

407,58000

Subtotal:

409,47000

409,47000

Altres
%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,015 % s

539,93333 =

Subtotal:

0,08099

0,08099

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,95705

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

541,97804
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

541,97804

€
Isntal.lació de clau de tall DN40 PN4 dins de pou,
Rend.: 1,000
378,20
completament instal·lada i provada. Inclou tap
segellat contra fuites de fi de tram. Inclos p.p. de
material pel seu muntatge, presa en càrrega simple
DN90/40. Soldat i col·locat al fons de la ras.Totalment
instal.lada i provada.
______________________________________________________________________________________________________________

P-35

GN12009

u

0,08099
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P-36

GN12020

u

€
Instal.lació de Tap de polietilè EF Ø40, de densitat
Rend.: 1,000
36,70
alta, de 4 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la
ras.
______________________________________________________________________________________________________________
P-37

JFA1H301

u

Proves de la canonada instal·lada de polietilé d'acord
amb la metodologia general de la norma UNE-EN
805:2000 Abastament d'aigua. Especificacions per a
xarxes exteriors als edificis i els seus components.
Per a les canonades de comportament viscoelàstic,
com les de PE, s'ha de seguir el procediment de
verificació descrit en l'Annex A.27 de la norma, que té
en compte la influència que caracteritza el material.
Les proves s'efectuaran de forma prèvia a l'execució
d'escomeses i s'ha de provar la totalitat de la
conducció, podent ser dividida en diversos trams de
prova quan per la seva longitud sigui necessari,
sempre segons les indicacions realitzades al respecte
per la Direcció d'Obra.
Abans del començament de les proves, es realitzaran
les operacions de farciment i ancoratge, així com la
selecció i ompliment dels trams de prova.
La longitud dels trams de prova dependrà de les
característiques particulars de cada un d'ells (pot
oscil·lar entre 250 i 1.000 o fins i tot 2.000 metres),
havent de ser aprovada per la Direcció d'Obra.
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.

Rend.: 1,000

348,65

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BV2TH301

u

Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic,
segons PPTGTAA-74

x

1,000

348,65000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

348,65000
348,65000

348,65000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

JKV1F503

u

P-39

K21DX001

m

348,65000

348,65000

€
Jornada o fracció de proves finals de posada en
Rend.: 1,000
495,00
resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas
natural, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos,
incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent
______________________________________________________________________________________________________________
Enderroc de tub de fibrociment de diàmetre fins a 200
cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenido

Rend.: 1,000

Unitats

33,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

1,700 /R x
Subtotal:

19,49000 =

33,13300
33,13300

33,13300
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

33,13300
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

P2255-DPHV

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

33,13300

Rend.: 1,000

Unitats

18,75

Preu

Parcial

19,49000 =

8,77050

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

0,450 /R x

Manobre especialista

Subtotal:

8,77050

8,77050

Maquinària
C13A-00FQ h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,450 /R x
0,145 /R x

5,48000 =
50,90000 =

Subtotal:

2,46600
7,38050
9,84650

9,84650

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13156

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,74856
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,74856

€
Partida alçada a justificar per imprevistos durant
Rend.: 1,000
1.602,25
l'execució de les obres, amb unitats d'obra del quadre
de preus.
______________________________________________________________________________________________________________
PA000001

pa

€
PA000002
pa
Partida alçada control de qualitat
Rend.: 1,000
1.336,66
______________________________________________________________________________________________________________
€
P-42
PA000003
pa
Partida alçada Seguretat i Salut
Rend.: 1,000
824,00
______________________________________________________________________________________________________________
P-44

PBB9-HIDR

u

Senyal fotoluminiscent D'HIDRANT H100 d'alumini,
mides 200x250. Inclós p.p. petit materila per a la seva
fixació i indicació de la seva ubicació.
Compleix amb la Normativa de seguretat contra
incendis d'obligat compliment per a la senyalització.
UNE 23035-2003: (part 1,2,3 i 4) Senyalització
fotoluminiscent.
UNE 23033/1981: Colors, formes i pictogrames dels
senyals.
UNE 23033-2:2018: Senyalització i identificació de
les instal·lacions de protecció contra incendis.

Rend.: 1,000

Unitats

28,63

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

0,080 /R x

19,49000 =

1,55920

A0121000

h

Oficial 1A

0,080 /R x
x
1,000

24,00000 =
25,10000 =

1,92000

BBM8-HIDR u

Placa complementària Hidratn H-100, d'alumini de
mides 250x200 mm.

Subtotal:

25,10000
25,10000

25,10000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05219

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

28,63139
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-45

PBBM-4IML

m

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat. Inclós
excavació, reblé i reposició de paviment.

28,63139

Rend.: 1,000

26,86

Unitats

Preu

Parcial

19,49000 =
24,00000 =

1,94900

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1A

0,100 /R x
0,050 /R x
Subtotal:

1,20000
3,14900

3,14900

Materials
BBMF-0SIW m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

1,000

x

21,62000 =

21,62000

B06D-0L8Z 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 calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294

x

69,43081 =

2,04127

Subtotal:

23,66127

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04724

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

26,85751
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

PDK1-DXAL

u

23,66127

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

26,85751

Rend.: 1,000

288,80

Unitats

Preu

Parcial

24,00000 =
19,49000 =

9,72000

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1A

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,405 /R x
0,405 /R x
Subtotal:

7,89345
17,61345

17,61345

Materials
BDD1-1KHQ 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

B07L-1PY6 t

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

1,000

x

270,71000 =

270,71000

0,0063

x

34,14000 =

0,21508

Subtotal:

270,92508

270,92508

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26420

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

288,80273
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

288,80273
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P-47

PDK3-DP0F

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000

Unitats

76,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,49000 =

38,98000

A0121000

h

Oficial 1A

1,000 /R x

24,00000 =

24,00000

Subtotal:

62,98000

62,98000

Materials
0,0122

x

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007

x

16,71000 =
1,04000 =

0,20386

B0DF8-0FF u
B06E-12C5 m3

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

0,155

x

61,04000 =

9,46120

B0F1A-075F u

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

10,001

x

0,18000 =

1,80018

B03L-05N5

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

Subtotal:

1,04728

12,51252

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,94470

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

76,43722
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PFB0-3Y40

u

12,51252

Tap de polietilè, de densitat alta, de 63 mm de DN i
10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

76,43722

Rend.: 1,000

Unitats

25,34

Preu

Parcial

0,291 /R x
0,291 /R x

16,67000 =
21,42000 =

6,23322

x

14,09000 =

14,09000

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

BFB0T001

u

Tap femella de polietilè, de densitat alta, de 63 mm
de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar.

1,000

Subtotal:

4,85097

14,09000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16626

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

25,34045
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

PFB3-DVZ6

m

14,09000

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

25,34045

Rend.: 1,000

Unitats

11,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

16,67000 =

3,33400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

21,42000 =

4,28400

Subtotal:

7,61800

7,61800
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Materials
BFB3-0993 m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

0,98000 =

0,99960

BFYH-0A5S u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,06000 =

0,06000

BFWF-09V8 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x

10,60000 =

3,18000

Subtotal:

4,23960

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11427

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,97187
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PN12-DPNY

u

4,23960

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

11,97187

Rend.: 1,000

Unitats

139,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

1,430 /R x
1,430 /R x

21,42000 =
16,67000 =

Subtotal:

30,63060
23,83810
54,46870

54,46870

Materials
BN12-0XGW u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

x

1,000

84,18000 =

Subtotal:

PN12DN100

u

84,18000

84,18000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,81703

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

139,46573
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

84,18000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, inclòs carret de desmuntatge i
trampillo
col.locat
amb
morter
en
el

Rend.: 1,000

139,46573
224,46

€
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paviment.Muntada en canalització
Totalment instalada i provada.

soterrada.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

1,430 /R x
1,430 /R x

21,42000 =
16,67000 =

Subtotal:

30,63060
23,83810
54,46870

54,46870

Materials
BN12-0XGW u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000

x

84,18000 =

84,18000

BNZ0-0TTC u

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

1,000

x

84,99000 =

84,99000

Subtotal:

169,17000

169,17000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,81703

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

224,45573
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

224,45573

€
Partida alçada a justificar per les feines segons estudi
Rend.: 1,000
7.758,71
realitzat per Rarsa per la instal.lació mecánica de la
xarxa de gas. Inclou, instal.lació de danalitzacions de
gas de PE SDN11, calus de seccionament, arquetes
per a vàlvules de seccionament, connexions,
confecció de planols as-built, certificació de la
instal.lació, proves, permisos oficials, supervisió
d'obra, etc.
______________________________________________________________________________________________________________
XPAUX004

Pa

€
Partida alçada a justificar per les feines per la
Rend.: 1,000
1.350,00
instal.lació mecánica de la xarxa de gas. Inclou,
instal.lació de canalitzacions de gas de PE SDN11,
claus de seccionament, arquetes per a vàlvules de
seccionament, connexions, confecció de planols
as-built, certificació de la instal.lació, proves,
permisos oficials, supervisió d'obra, etc.
______________________________________________________________________________________________________________
XPAUX006

Pa

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

38

ALTRES

BFB0T001

u

Tap femella de polietilè, de densitat alta, de 63 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar.

14,09000

€

ANNEX 5– ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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, doncs, 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 (BOE: 25/10/97),
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
haurà 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, en el cas de que 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 que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències
pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències relativa a un fet greu haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes 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 Avis previ 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.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes 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 subcontractistes (art, 11è).
2- Dades general de l’obra
Obra
Renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos-Fase 1en el TM. de Pontós (17773 GIRONA)
Pressupost d’execució material: 38.562,12 €
Promotor
Ajuntament de Pontós
Plaça de Major, 1 (17773 Girona)
Telf. 972 560 228
Projectista i autor de l’estudi de Seguretat i Salut
Narcís Serra Font, Enginyer Industrial
DNI 40445498-K
Ramon Mandri,12 3er 5a
Figueres (17600 Girona)
Tef. 627 613 928
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3- Descripció de les obres
El present estudi bàsic de seguretat i salut, en compliment d’allò disposat en l’Article 6 del
Reial Decret 1.627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de obres conservació i manteniment de la canonada
d’aigua d’un tram del carrer Pere III. Es pot veure més detall de les obres compreses en la
memòria del projecte.
4- 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 pugessin 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, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a l’obra.
Els principis d’acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
• L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d’acord amb els següents principis:
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
influencia 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.
• L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.
• L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc
greu i específic.
• L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 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 riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i
no existeixin alternatives més segures.
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• 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.
5- Treballs previs a la realització de les obres
- Senyalització de les obres, amb la inclusió de:
- Regulació del trànsit.
- Prohibició de l'accés a l'obra a tota persona aliena, amb la col·locació per part del
contractista d’un tancat perimetral al voltant de la zona afectada per l’obra.
- Obligatorietat de l'ús del casc i proteccions corresponents per a cadascun dels
treballs a realitzar.
- Col·locació dels pòrtics de balisament de les línies elèctriques aèries.
6- Personal ocupat
El nombre màxim de personal treballant al mateix temps es preveu que serà de 4/6
operaris.
7- Identificació dels riscs
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 aplicables a 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, etc.).
En el muntatge de bàculs d’enllumenat públic
- Caiguda dels treballadors al mateix nivell per entrebancs.
- Atrapades, cops als treballadors per despreniment.
- Sobreesforços.
En relació a la utilització de maquinaria
- Electrocució de treballadors per utilització de maquinària elèctrica.
- Cops o talls a treballadors per objectes o elements de les maquines.
- Atrapades de treballadors entre objectes o elements de les maquines.
- Formació d’atmosferes tòxiques (carburants de maquines i vehicles).
- Col·lisió entre vehicles o maquinaries.
- Atropellament de treballadors per vehicles o maquinària.
- Caiguda de vehicles o maquinària a l’interior de les rases.
- Explosió per trasbals de combustible de la maquinària.
- Caigudes de treballadors al mateix o diferent nivell (en pujar o baixar de la
maquinaria o vehicles).
- Sobreesforços, per maneig de peces pesades o postures inadequades durant el
manteniment de les màquines.
- Soroll produït per la maquinària o conjunció de vàries maquines.
- Vibracions de les màquines transmeses als treballadors que les utilitzen.
- Accidents produïts per les màquines a treballadors inexperts i sense autorització
expressa pel seu ús.
Enginyeria5

setembre 2019

P à g i n a | 74

Renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable i
implantació de xarxa de gas del Barri de Mas Clos-Fase 1

1917 PNT PC 02

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1.627/97)
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 ionitzants 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.
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.
Mesures de prevenció i protecció dels riscs professionals
Com a criteri general primaran 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, etc.).
7.1- 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 amb senyals de trànsit normalitzades.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant en relació a
l'obra com amb 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.
- Passeres de xapa d’hacer sobre les rases per a pas de vehicles, personal i vianants.
- 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.
- 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 de protecció en forats horitzontals.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Interruptor diferencial de 30 mA per a l’enllumenat i de 300 mA per a força.
- Xarxa general de seguretat de presa de terra de la instal·lació elèctrica provisional
d'obra quadres elèctrics.
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7.2- 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 un 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 o problemes de pell (dermatitis).
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilització de davantals i mandils.
- 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.
7.3- 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-hi.
- 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.
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).
8- Formació en Seguretat i Salut
Durant la duració de l'obra s’impartirà la formació necessària en Seguretat i Salut en el
treball per a tots els treballadors, com a recolzament a la prevenció específica dissenyada i
la bona utilització de la maquinària, proteccions col·lectives i individuals a utilitzar durant la
realització dels treballs encarregats.
9- Maquinària
Cada màquina que s’utilitzi haurà de complir amb les mesures de seguretat previstes a la
llei i les que no estiguin reglamentàries s'hauran de substituir per altres en condicions. Totes
les màquines elèctriques hauran de tenir presa a terra amb resistència inferior a 20 Ohms i
al seu quadre el seu quadre elèctric, proteccions per contacte indirecte amb diferencials
de 300 mA.
Les màquines utilitzades en el moviment de terres i totes aquelles de braç giratori, hauran
de podar rètols indicadors perquè no es situï cap persona dins del radi d'acció o de gir
d'aquestes.
10- Farmacioles
Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material especificat a l’Ordenança General
de Seguretat i Salut al Treball a la zona d'oficines i dependències del personal.
11- Assistència a accidentats
S’haurà de donar informació al personal que treballi a l'obra, de l’emplaçament dels
diferents Centres Mèdics on caldrà Traslladar els possibles accidentats per al seu
tractament.
És molt convenient disposar a l'obra, en un lloc visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels Centres assignats pera urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un trasllat
urgent dels possibles accidentats.
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12- Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà passat un reconeixement mèdic
previ. S’analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir-ne la
potabilitat.
13- Prevenció de danys a tercers
Donades les característiques de l'obra es prohibirà el pas a qualsevol persona aliena al
recinte de la zona de treball i es senyalitzarà adequadament la zona, posant els
tancament que siguin necessaris.
S’assegurarà el manteniment del trànsit en tot moment durant l'execució de les obres,
mitjançant la senyalització necessària i d'acord amb les normes vigents.
Per tal d'evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals
d’advertència a la sortida de camions i de limitació de velocitat.
Tota la senyalització haurà de ser ratificada pel Coordinador de Seguretat i Salut i la
Direcció facultativa.
14- Pla d’actuació en cas d’emergència
En cas d’emergència o accident, el pla d’actuació previst serà:
- En l’obra es disposarà d’una farmaciola completa per a primeres urgències dotada
dels mitjans necessaris per atendre els primers auxilis.
- Per telèfon s’avisarà al centre sanitari adscrit de l'accident i de les seves
conseqüències, i es comunicarà el trasllat de l'accidentat perquè a la seva arribada
al centre sigui atès immediatament.
- A l'obra es disposarà en tot moment d'un cotxe a punt per poder traslladar amb tota
urgència a l'accidentat al centre sanitari.
15- Dades del centre assistencial i itineraris
15.1- Dades del centre assistencial:
Hospital de Figueres - Fundació Salut Empordà
Dirección: Rda. Rector Arolas, s/n, 17600 Figueres (Girona)
Telèfon: 972 50 14 00
Dispensari Mèdic
Direcció: Pl. Major, 1 – 17773 Pontós
telèfon: 972 551 831
Altres hospitals:
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
Carretera de França s/n, (Girona)
Telèfon: 972.94.02.00
Urgències: 972.94.02.81
Clínica Girona
Direcció: C/ Joan Maragall, 26 (Girona)
Telèfon: 972.20.45.00
15.2- Telèfons d’interès:
Emergències: 112
Urgències: 061
Ambulàncies: 972.51.08.53
Creu Roja: 972.67.39.29
AJUNTAMENT DE PONTÓS
Plaça Major,1 177730 Pontós, Girona
Telèfon: 972 560 228
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15.3- COMPANYIES DE SERVEIS:
FECSA-ENDESA
Direcció: c/ Sant Pau,11 - 17600 Figueres
Telèfon: 972 031 600
TELEFÒNICA MANTENIMENT
Direcció: c/ Fortià, 8 – 17600 Figueres
Telèfon: 972 185 315
PRODAISA
Direcció: c/ Cistella, 1 - 17744 NAVATA
Telèfon averies: 972 202 078
GAS NATURAL-NATURGY
Direcció: Avd. Jaume I, 34 (17001) Girona
Telèfon: 900 333 999
15.4- Itinerari de l’obra al Hospital de Figueres:

16- Normativa legal de caràcter general.

16.1- Legislació General
• Constitució 27 Desembre 1978. (BOE. 29-12-78)
• Instrument 29 Abril, ratifica la Carta Social Europea del 18-10-61. (Prefectura de
l'Estat, BOE 26-6-61).
• Llei del 10 de Març de 1980. Estatut del Treballadors. (Prefectura de l'Estat, BOE 14-380).
• Reial Decret 1995/78, del 12 de Maig de 1978, pel que s’aprova el quadre de
malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social.
• Llei 31 del 8 de novembre de 1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals.
• Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.
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• Ordre 9 Març 1971. Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
(Ministeri de Treball, BOE 16 i 17-3- 71, rectificat BOE. 6-4-71).
• Ordre 2 Agost 1980. Catàleg de mecanismes preventius d'accidents en el treball.
(Ministeri de la Governació, G. 4-8).
16.2- Indústries en General
• Ordre 1 Agost 1952. Reglament per la construcció i instal·lació d'aparells elevadors.
(M. Indústria BOE 6-9-52, rectificat 9-10-52).
• Ordre 30 Juny 1966. Text revisat del reglament d'aparells elevadors. (M. Indústria BOE
26-7-66, rectificat 20-9- 66).
• Ordre 7 Març 1981. Modifica l'Art. 91 del Reglament d'aparells elevadors. (M.
Indústria i Energia, BOE 14-3-81).
• Ordre 7 Abril 1981. Modifica els Art. 73, 80 i 102 del Reglament d'aparells elevadors.
(M. Indústria i Energia, BOE 21-4-1).
• Ordre 16 Novembre 1981. Modifica Art. 114 a 117 del Reglament d'aparells
elevadors. (M.Indústria i Energia, BOE 25-11-81).
• Ordre 23 Maig 1977. Data per a les revisions periòdiques d'aparells elevadors per
empreses conservadores. (M.
Indústria i Energia, BOE 2-6-77).
• Ordre 31 Març 1981. Condicions tècniques exigibles i revisions generals periòdiques
dels aparells elevadors. (M.Indústria i Energia, BOE 20-4-81).
• Decret 15 Novembre 1935. Prohibeix la utilització de sacs o materials de més de 80
kg, que s'hagin de moure a mà. (M. Treball, G. 19-11-35).
• Conveni 7 Juny 1968, ratificat el 6 de Març. Pes màxim i càrrega transportada pels
treballadors. (Prefectura de l'Estat, BOE 15-10-70).
• Ordre 26 Agost 1940. Normes per a la il·luminació de centres de treball. (M. Treball,
BOE 29-8-40).
• Ordre 17 Maig 1974. Homologació de mitjans de protecció personal. (M. Treball,
BOE 29-5-74).
16.3- Normativa legal de caràcter específic. Construcció.
• Ordre 28 Agost 1970 Ordenança de treball per les Indústries de la Construcció, Vidre
i Ceràmica. (M. Treball, BOE 5,7,8 i 9 -9-70). (capítol XVI)
• Correcció d’errors. ( BOE 17-10-70).
• Interpretació de varis articles. ( BOE 20-11-70 ; 05-12-70).
• Ordre 23 Maig 1977. Reglament d'aparells elevadors per obres. (M. Indústria, BOE 146-77).
• Ordre 7 Març 1981. Modifica l'Art. 65 del Reglament d'aparells elevadors per obres.
(M. Indústria i Energia, BOE 14-3-81).
• Decret 23 Desembre 1972. Estableix les Normes tecnològiques de l'edificació. (M.
Vivenda, BOE 15-1-73).
16.4- Electricitat
• Ordre 30 Juliol 1970. Ordenança de Treball per indústries de producció.
transformació, transport, transmissió i distribució d'energia elèctrica. (M. Treball, BOE
28-8-70).
• Decret 28 Novembre 1968. (M. Indústria, BOE 27-12-68). Reglament línies aèries d'Alta
Tensió.
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• Ordre 11 Març 1971. Subestacions i centres de transformació. Normes
d’instal·lacions. (M. Indústria, BOE 18-3-71).
• Decret 20 Setembre 1973. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. (M. Indústria,
BOE 9-10-73).
• Ordre 31 Octubre 1973. Instruccions complementàries del Reglament per Baixa
Tensió. (M. Indústria, BOE 27,28,29 i 31 de 12-73).
• Ordre 6 Abril 1974. Instruccions complementàries a l'O.M. del 31-10-73. (M. Indústria,
BOE 15-4-74).
• Ordre 19 Desembre 1977. Modificació instrucció complementària MI BT 025 del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. (M. Indústria i Energia, BOE 13-1-78).
• Ordre 19 Desembre 1977. Modifica instruccions complementàries MI BT 004,
007 i 017 del Reglament Electrotècnic de B.T. (M. Indústria i Energia, BOE 26-1-78).
• Ordre 28 Juliol 1980. Modifica instrucció MI BT 040 complementària del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió. Instal·ladors autoritzats. (M. Indústria i Energia, BOE 13-880).
• Ordre 30 Setembre 1980. Inclou normes UNE de compliment obligat en la instrucció
MI BT 044. (M. Indústria i Energia, BOE 17-10-80).
• Ordre 23 Juliol 1979. Amplia el plac de l'ordre 19-12-77. (M. Indústria i Energia, BOE 78-79).
• Ordre 30 Juliol 1981. Modificació de l'apartat 1.7.2 de l'instrucció tècnica
complementària MI BT 025 del vigent Reglament Electrotècnic de B.T., relatiu a
subministres en locals de concurrència. (M. Indústria i Energia, BOE 13-8-81).
16.5- Prevenció de malalties professionals
• Decret 1985/78, del 12 Maig, s’aprova el quadre de malalties professionals en el
sistema de la Seguretat Social.
• Reial Decret 27 Novembre 1981, nº 2821/81. Modifica el quadre de malalties
professionals. (M. Treball, Seguretat Social, BOE 1-12-81).
• Resolució 22 Desembre 1981. Llista de malalties de declaració obligatòria. (Dir. Gral.
Salut Pública, BOE 15 i 16- 12-82)
• Conveni de la OIT, 20 Juny 1977, nº 148. Ratificat per Instrument el 24-11-80.
Protecció dels treballadors contra riscos professionals deguts a la contaminació de
l'aire, soroll, i vibracions en el lloc de treball. (Prefectura de l'Estat, BOE 30-12-81).
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES,
LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y
EQUIPS PREVENTIUS:
16.6- Aspectes generals
• REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E.
3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D.
486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
• REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
• PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23
de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
• ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost
de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
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• ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de
1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
• REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961
de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
• ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.O. 12de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
• REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D.
2.001/1.983 de28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
• ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de
Desembre de1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
• LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de
Novembre de 1995.
• REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997
B.O.E. 31 de Gener de 1997
• SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de
1997 B.O.E. 23d'Abril de 1997.
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D.
486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
•DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL
DECÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
16.7- Disposicions mínimes de seguretat i salut
•FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LASEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
• PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB
L'EXPOSICIÓ AAGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig
B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
• EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de
Maig B.O.E. de24 de Maig de 1997.
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ
PELSTREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig
B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELSEQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7
d'Agost de 1997.
• DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT
DELSTREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre
B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D.
1627/1997de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
16.8- Condicions ambientals
• IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de
1.940.
• PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL
SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre
1.989.
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16.9- Incendis
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994,
correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995).
• Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBECPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios” (BOE núm. 261
de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ).
• Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el “Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios”
16.10- Instal·lacions elèctriques
• REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre
B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
• REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre
B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.
• INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
16.11- Maquinària
• REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de
1.972.
• REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985
de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
• REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E.
14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de
1.981 i 16 de Novembre
de 1.981.
• REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21
de Juliol de1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
• I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985.
B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988.
Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
• I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988
B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
• I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989
B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
• I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.
16.12- Equips de protecció individual (EPI)
• COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de
1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de
maig de 1997
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16.13- Senyalitzacions
• DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
• SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 IC
16.14- Varis.
• QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
• CONVENIS COL·LECTIUS.
16.15- Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.
PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995
16.16- Equips de protecció dels ulls
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques relacionades U.N.E.-E.N.
169: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
U.N.E.-E.N. 170: 1993
16.16- Protecció de les oïdes
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us,precaucions de treball i
manteniment.
16.17- Protecció de peus i cames
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat
de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N. 346: 1993
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.
U.N.E.-E.N. 347: 1993
16.18- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

Pontós, setembre del 2019

Narcís Serra Font
Enginyer Industrial
Col.legiat núm. 17.512
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FITXES DE SEGURETAT

Entibacions
Tipus d'entibació

A.
B.
C.

Estrabament Lleuger.
Estrabament semilleuger.
Estrabament Complert.

Enginyeria 5
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Entibacions
Detalls entibació mòduls metàl·lics

A.
B.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

PERSPECTIVA
PROCÉS
Col.locació del mòdul
Col.locació del tub en zona protegida.
Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. C. EXCAVACIÓ
Col.locació de la capçalera.
Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells.
Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament per a evitar el
vinclament dels panells.
Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora s´extreuen els
panells.
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Urbanisme: forats i oberturas
esquema de protecció

1

Proteccions en forats i oberturas
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Urbanisme: rases
perspectiva

esquema protecció de rases
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Senyal de perill
5. Senyal de prohibició indicativa de risc
6. En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
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Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases

esquema apuntalament de rases
1. rasa sense apuntalament
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega
4. rasa en profunditat amb
sobrecàrrega a.apuntalament
horitzontal b.apuntalament vertical
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera
Amplada mínima de rases en funció de la seva
profunditat com a mínim l'esmentada amplada cal
que sigui de:
0.50m fins a 1.00m. de profunditat
0.65m fins a 1.50m. de profunditat
0.75m fins a 2.00m. de profunditat
0.80m fins a 3.00m. de profunditat
0.90m fins a 4.00m. de profunditat
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat
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Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases

protecció de rases, esquema
1. Secció
2. Perspectiva
3. Esquema de protecció de rases

Enginyeria 5
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¡Rases

Perspectiva 1 detall

A

B.
C.

PROTECCIO EN RASES
ENFORATSIOBERTURES
DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS

Enginyeria 5
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1 Esquema protecció isenyalització de desmunts i terraplens

Urbanisme: senyalització
plafó desviament trànsit

1. plafó desviament de trànsit
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Urbanisme:senyalització
tanca provisionalobra

2,50
1,62
1,

'V

L()

o

11. tanca provisional obra
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Urbanisme: senyalització
balisa amb llums intermitents

1.balissa amb llums intermitents

Enginyeria 5

setembre 2019

P à g i n a |94

Urbanisme: senyalització
con de balisament

1.con de balissament
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Urbanisme: senyalització
equip senyalització provisional transit
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Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu precaució obres

Senyalització obres: Precaució, zona en obres
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Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres
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Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu prohibit el pas
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Urbanisme: senyalització
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica

Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica
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PLÀNOLS
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Índex de plànols
01- Situació i emplaçament
02- Estat actual
03- Proposta xarxa d’aigua
04- Proposta xarxa de gas
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ZONA DE L'OBRA

situació - esc.: 1/ 50.000
el tècnic redactor:

promotor:

emplaçament - esc.: 1/ 5.000
títol:

PC

Renovació de la xarxa de subministrament
nginyeria

ￇ
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RASA TÍPUS EN ASFALT

TAPA DE REGISTRE

DESCÀRREGA
Xarxa general d'aigua

MIDES EN mm
TAPA DE REGISTRE (CLASE D400 GTS)
Carrega de ruptura > 40.000DaN (40t)
Per carrers i carreteres amb tràfic pesat i normal

Vàlvula de
comporta Ø 63 mm

tall de paviment

canonad de
desguàs Ø 63 mm

pou de
registre

Formigó HM-20
Tot-u 98% P.M.

Colze de 90º
Ø 63 mm

material seleccionat
pròpia excavació 98% P.M.

Arqueta
Esc.: 1/ 20

xarxa de

Vàlvula antirretorn

pluvials

Planta

imatge tapa NORINCO GEO PKSR

Bandes de
senyalització
canonada
existent

Gas PEAD DN40

Aigua PEAD DN125
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xarxa de

Xarxa general d'aigua

pluvials

Colze de 90º Ø63 mm
Assentament de formigó

Secció

e:1/25

HIDRANT
TAPA PINTADA
COLOR VERMELL

SOLDADURA A TOPE PER LA ZONA SISTEMA DE REENTUBAT O RELINING

SOLDADURA PER ELECTROFUSIÓ
maniguet 16 atmosferes

esqumea de muntatge
en planta

vàlvula de tall
S'apuntarà sobre el tub, amb un retolador, l'hora final del temps de
refredament, la data de realització de la soldadura i el número de carnet
d'instal·lador.
xarxa

PLACA SENYALITZACIÓ HIDRANT
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VÀLVULA DE COMPORTA SOTERRADA DE TANCAMENT ELÀSTIC

ESQUEMA PUNT INSTAL.LACIÓ DE DESCÀRREGA

PN-10/16 / DN-40/300
ALLARGADERA FIXA
(fins 1.200 mm.)

ALLARGADERA
SELLADA

escomesa

ALLARGADERA TELESCÒPICA

escomesa

ARQUETA

DESCÀRREGA

TAPA ARQUETA
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Tot-u 98% P.M.
material seleccionat
pròpia excavació 98% P.M.
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PEAD SN11

Bandes de
senyalització

DIAMETRE
EXTERIOR
D (mm)

Aigua PEAD DN125

Sorra
En cas de reduïr les distàncies
de profunditat, es protegirà la
canonada amb formigó o maons
La distància mínima entre la canonada
de gas i altres serveis serà, de 20 cm
en paral.lelismes i de 10 cm en punts
de creuament.

Gas PEAD DN40

canonada
existent

ESPESOR
MINÍMO
E (mm)

Ø INTERIOR

LONGITUD
L (m)

PES
Kg/M

32

2,3

27,4

100

0,22

40

2,4

35,2

100

0.29

50

3,0

44,0

100

0,45

63

3,8

55,4

100

0,72

75

4,5

66,0

100

1,01

90

5,4

79,2

100

1,45

110

6,6

96,8

50

2,16

125

7,4

110,2

6/12

2,76

EXECUCIÓ DE RASES, COL.LOCACIÓ CANONADES I REPLENS
OPERACIONS
1.-

2.-

CONDICIONS

OBERTURA RASA
S'aprofitarà fins a 0,10 m. per sota
la rasant com a mínim.
L'obertura de rasa s'avançarà sobre
la següent operació en 50m. i com a
màxim 200m.

Tolerància admessa en profunditats
± 2cm.

DETALL TRONETA DE REGISTRE
IN-SITU

Sols s'incomplirà aquest condicionament
en encreuament de ctra. o entrades
importants a finques.

COL.LOCACIÓ CAPA ASENTAMENT
Oberta la rasa es col.locarà la capa
de base de la canonada,
compactant-la.

Material balastre artificial t max. 2cm.
Tolerancies admisibles anivellacions:
<
- Longitud 2cm.
- Ondulació rasa max. ± 0,5cm.
< P.M.
- Compactació 95%

TAPA I CERCOL ENRASAT AMB EL TERRENY

MURET DE RAJOL I MORTER, DE 12 CM

3.-

COL.LOCACIÓ CAPA ASENTAMENT
Comprovar possibles defectes de les
conduccions. Pintat, recubriments,
juntes, estat dels tubs, etc..

ARREBOSSAT AMB MORTER 1:3 I BRUNYIT

No s'admetrà cap defecte, rebuig.

CLAU DE TALL
MANIGUET PASSAMURS AMB TUB DE FIBROCIMENT

4.-

REPLE DE SORRA

DE 15 CM DE LONGITUD I AMB 1 CM DE JOC I

Reomplir els laterals dels tubs, i
compactar la sorra contra la rasa,
fins aconseguir un complert rebliment
compactat.
S'utilitzaran pissons manuals de fusta.
Acompletar el recubriment amb un
mínim de 0,10cm. de sorra,
compactada amb rodillo o planxa.

5.-

La sorra a utilitzar serà de riu o
matxaca, no presentarà materials
agressius, ni estarà saturada d'aigua.

OMPLERT DE MASSILLA

FORMIGO EN MASA H-100 KG/CM2

REBLIMENT RESTA RASA
Reomplir la rasa amb les següents
capes.
1ª de 0,25m. de gruix, reomplint
manualment i sel.leccionant el
material.
2ª i resta capes de 0,30m. de gruix,
sense sel.leccionar.
Totes les capes seran compactades
fins al 95% P.M.

el tècnic redactor:

Tolerància en gruixos de les capes
± 2cm.
<
Compactació 95%
P.M.
La 1ª capa serà compactada sense
utilitzar el vibrador.
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PLEC DE CONDICIONS

Renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable i
implantació de xarxa de gas del Barri de Mas Clos-Fase 1

1917 PNT PC 02

Plec de condicions generals
1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA
1.1. -DIRECCIÓ
El Director de l'obra, haurà de tenir les següents funcions:
 Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions
degudament autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials
que es fixin posteriorment, i exigir al Contractista el compliment de totes les
condicions contractuals.
 Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió.
 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci
referència a: interpretació de plànols o d'aquest Plec de Condicions,
característiques dels materials, forma d'execució d'unitats d'obra, amidament i
abonament, etc. sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.
 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el
compliment normal del Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar si
escau, les propostes corresponents.
 Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de
les obres i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per
les esmentades obres.
 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'emergència o
gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs,
per a la qual el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i
material de l'obra.
 Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el
Contracte i la legislació vigent.
 Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures,
recepcions provisionals i definitives, així com redactar les propostes de
modificació del Projecte, si escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això
d'acord amb les normes legals vigents.
 El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que
hauran d'integrar la "Direcció de l'obra", d'acord amb el que estableix la
clàusula 4 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació
d’Obres de l’Estat" (PCAGCOE)", aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de
desembre. Aquests col·laboradors podran assumir també les funcions de
supervisió i seguiment dels treballs que es realitzin dins de l’àmbit de l’obra i que
els hi delegui el Director de l'obra.
1.2. - INSPECCIÓ

S'haurà d'aplicar el que disposen la clàusula 21 del PCAGCOE i la clàusula
“d’Execució del Contracte” del “Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de
regir el contracte” (PCAP).
1.3. - CONTRACTISTA

El Contractista haurà de designar el seu "Cap d'obra", d'acord amb el que
determinen les condicions de les clàusules 5 i 6 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució
del Contracte” del PCAP, i l'Administració pot exigir per aquesta obra, que l'esmentat
"Cap" tingui el títol d'Enginyer, o el títol universitari de Grau equivalent.
En relació amb la "Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", s'haurà
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d'aplicar allò que disposen les clàusules 7,8 i 9 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del
Contracte” del PCAP.
El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va
comprometre en la licitació. El personal del Contractista haurà de prestar la seva
col·laboració al Director i a la Direcció, per al normal compliment de les funcions.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la
seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la
Direcció d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella
facultat. No obstant això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el
persona assignat a l’obra i aquelles fixades en la clàusula 10 del PCAGCOE.
2 - OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA
2.1. - COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
S’haurà d'adaptar al que estableixen les clàusules 11,16, 17 i 19 del PCAGCOE i les
clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. Així
mateix, haurà de complir els requisits vigents per a l'emmagatzemament i utilització
d'explosius, carburants , prevenció d'incendis, etc. i s'adaptin al que determina el Codi de
circulació, Reglament de policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de
baixa tensió i a totes aquelles disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que
directament o indirecta siguin necessaris per al compliment del Contracte.
2.2. - INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

S'haurà d'aplicar allò que disposa el Reglament de Contractació de les Corporacions
Locals, la clàusula 12 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i
obligació de les parts” del PCAP.
En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o
privats que hagin sofert danys, i indemnitzar a les persones o propietats que en resultin
perjudicades. El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de
combustibles, olis, lligants, fums, etc., atès que és responsable dels danys o perjudicis
causats a l'efecte.
El Contractista haurà de mantenir l'execució de l'obra i reposar una vegada acabada,
les servituds afectades, d'acord amb el que estableix la clàusula 20 de l'esmentat
PCAGCOE, i van a càrrec del Contractista els treballs necessaris a aquest efecte.
2.3. - DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

A més a més de les despeses i taxes que s'esmenten en les clàusules 13 i 38 del PCAGCOE
i la clàusula de “Drets i obligació de les parts” del PCAP, hauran d'anar a càrrec del
Contractista, sempre que en el Capítol II d'aquest Plec i en el Contracte no es prevegi de
manera explícita el contrari , les següents despeses:
 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
 Despeses de senyalització de les obres.
 Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal·lacions, eines, etc.
 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i
materials.
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 Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al
subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les
obres així com els drets, taxes i imports d'escomesa, comptadors, etc.
 Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de
deterioració.
 Col·lecció de fotografies abans i després d'acabada l'obra, fins un import
màxim del 0,1% del Pressupost del Projecte.
 Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que
s'hagin de preparar durant l'execució de les obres, fins un import màxim del
0,2% del Pressupost del Projecte. Els plafons pel muntatge del material gràfic els
subministrarà l’Ajuntament.
 Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals,
despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general
de l'obra i zones confrontants afectades per les obres, etc.
 Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució de les obres, llevat
dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats.
 Despeses corresponents a la instal·lació d'una oficina a disposició de la
Direcció de l'Obra amb una superfície mínima de 12 m 2 equipada amb una
taula, butaca, dues cadires i dos armaris.
 Despeses corresponents a la realització d’assaigs durant l’execució de l’obra,
tant en la recepció dels materials com en el control de fabricació i posada en
obra, fins a un límit de el 1,5 % del pressupost de l’obra.
 Despeses corresponents a les obres necessàries per a la realització de
desviaments provisionals necessaris durant l’execució de les obres.
 Despeses de conservació de les obres durant el període de garantia.
3 - DOCUMENTS DEL PROJECTE
3.1. - DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE
Aquest projecte consta dels documents següents:
Document núm. 1 - Memòria i Annexos;
Document núm. 2 - Plànols;
Document núm. 3 - Plec de Prescripcions Tècniques i
Document núm. 4 - Pressupost.
El contingut d'aquests Documents s'haurà detallat a la Memòria.
S'entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte
i són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests
documents, en el cas de licitació sota pressupost, son: Plànols, Plec de Condicions (amb
els seus dos Capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques
Particulars), Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost Total).
Si la licitació fos sota preus unitaris, s'haurien de fixar en el "Plec de Condicions
Econòmico-Administratives, els documents que haurien de tenir caràcter de contractuals.
La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els
constitueixen la Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments i els Pressupostos
parcials. Aquests documents informatius representen únicament una opinió fundada de
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l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
que se li subministren. Aquestes dades s'han de considerar només com complement
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.
3.2. - DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior, constitueixen la
base del Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de les
condicions del Contracte sobre la base de les dades contingudes en els documents
informatius (com per exemple, preus base de personal, maquinària i materials, fixació de
pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials
de l'esplanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun
moment contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de
no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.
3.3. - CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS EN ELS DOCUMENTS

En cas de contradicció entre els plànols les Prescripcions Tècniques Particulars
contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions i el Quadre de Preus número
1, prevaldrà sobre tot el que es digui al plec de Prescripcions Tècniques Particulars
contingudes en el Capítol II d'aqueix Plec i també sobre els plànols prevaldrà la
descripció de la unitat d'obra feta al quadre de preus número 1.
El que s'esmenta en el Plec de Condicions , al quadre de preus número 1 i omès
en els Plànols o viceversa, s'haurà d'executar com si estigués exposat en els tres
documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.
4 - TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
4.1. -COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.
Una vegada adjudicades definitivament les obres, s'haurà de procedirà la
comprovació del replanteig general realitzat abans de la licitació, dins del mes següent a
la data de formalització del contracte i en les condicions que s'estableixen a les clàusules
24 i 25 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del contracte” del PCAP, i s'haurà
d'estendre l'Acta corresponent.
En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les
disposicions esmentades, les contradiccions, omissions o errors advertits en els documents
contractuals del projecte.
El replanteig general haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres
de fàbrica, així com els punts de referència en planta o en alçat necessaris per al
replanteig de detall. El contractista s'haurà de responsabilitzar de la conservació dels
punts de replanteig que es fixen en el terreny.
4.2. -PROGRAMA DE TREBALLS

En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig,
l’Adjudicatari haurà de presentar el Programa de Treballs de les obres, que s'haurà
d'ajustar al que sobre això especifiqui el Director de l'obra.
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Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol
condició contractual, aquest Programa s'haurà de redactar contradictòriament per
l'Adjudicatari i el Director de l'obra, al que s'hi haurà d'acompanyar la corresponent
proposta de modificació per a la seva tramitació reglamentària.
El Contractista roman obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista
del programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al
Contractista, s'haurà d'aplicar el que disposen els articles 212 i 224 del Text refós de la llei
de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
4.3. -INICIACIÓ DE LES OBRES

Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l'obra, aquest haurà
de donar l'ordre d'iniciació de les obres, data a partir de la qual s'haurà de comptar el
termini d'execució establert en el Contracte.
Si de cas hi manca, les obres s'hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir
de la data de la comprovació del replanteig.
4.4. –EXPROPIACIONS

S'haurà d'aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del PCAGCOE.
5 - DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS
5.1. -REPLANTEIG DE DETALL
El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per
a la correcta execució de les obres, els quals s'hauran d'aprovar per la Direcció. També
haurà de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri
necessaris per a l'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els
materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs hauran de ser a càrrec del
Contractista.
5.2. -INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA

Les despeses corresponents a la instal·lació i equips de maquinària, es consideren
incloses en els preus de les unitats corresponents, i en conseqüència, no s'hauran de
pagar separadament, llevat de l’expressa indicació en contrari del Capítol II del present
Plec. S'haurà de complir allò que estableixen les clàusules 28 i 29 del PCAGCOE.
5.3. -MATERIALS

A més a més del que disposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAGCOE, s'hauran
d'observar les següents prescripcions:
Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat de l’expressa
autorització del Director de l'obra. Si a judici de l'Administració, fos imprescindible canviar
aquell origen o procedència, s'haurà d'aplicar el que disposa la clàusula 60 del
PCAGCOE.
Encara que la procedència dels materials no s'hagi concretat en els documents
contractuals, el Contractista haurà de tenir en compte, llevat causa justificada, les
recomanacions que sobre això assenyalin els documents informatius del Projecte i les
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observacions del Director de l'obra.
Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de
l'esplanació, préstecs o pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents
informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les
prescripcions sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. En el cas que el
Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels assenyalats en l'Annex
corresponent del Projecte, s'haurà de requerir que els materials que s'obtinguin siguin
d'igual o millor qualitat que els procedents dels préstecs previstos, i que expressament així
ho autoritzi la Direcció d'obra.
El Contractista haurà d'obtenir al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i
hauran d'anar al seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es
presentin.
El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l'obra, amb temps suficient, les
procedències dels materials que es proposen d'utilitzar, aportant les mostres i les dades
necessàries, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat. En cap cas es podran
aplegar i utilitzar en l'obra materials la procedència dels quals no s'hagi aprovat pel
Director. Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l'Administració,
materials en quantitat superior a la requerida per al compliment del seu contracte,
l'Administració podrà apropiar-se dels excessos incloent els subgrups sense abonament
de cap tipus.
5.4. - ASSAIGS

En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s'haurà d'aplicar el que
preveuen les clàusules 38, 39, 40 i 41 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del
Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP.
El tipus i el nombre d'assaigs a realitzar s'haurà de fixar en aquest Plec per a cada
tipus de material i per a cada unitat d'obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o
modificar el tipus i quantitat dels previstos.
De no especificar-se la norma de l'assaig, aquest s'haurà d'ajustar a les normes que fixi la
direcció, d'entre les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del
Sòl; normes UNE; Normes aprovades o recomanades per la Direcció General de
Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol altra norma d'organismes tècnics competents
nacionals o estrangers.
5.5. - MODIFICACIÓ D'OBRA

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del PCAGCOE, la
clàusula de “Drets i obligacions de les parts” del PCAP i allò que es diu a l’article 107 del
TRLCSP.
5.6. - APLECS

El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta
es troba oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als
desguassos. Haurà d'anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones
d'aplec o emmagatzematge i les despeses que comporti la seva utilització i la seva
posterior neteja fins deixar-les en el seu aspecte original. (Veure clàusula 42 del
PCAGCOE). Els materials s'hauran d'aplegar de tal manera que no pateixin disminució en
la seva qualitat, fet que s'haurà de comprovar en el moment de la seva utilització, i seran
rebutjats els que en aquest moment no compleixin les prescripcions establertes.
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5.7. - TREBALLS NOCTURNS

Els treballs nocturns s'hauran d'autoritzar per la Direcció, per a cada unitat d'obra, i el
Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris, els quals s'han d'aprovar
per la Direcció i mantenir en perfecte estat de funcionament.
5.8. - OBRES DEFECTUOSES

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del PCAGCOE i les clàusules de
“Drets i obligacions de les parts” i de “Extinció del contracte” del PCAP.
5.9. - CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES

Durant les diverses etapes de la construcció s'hauran de mantenir en tot moment en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'hauran de mantenir
de tal manera que no produeixin erosions als talussos adjacents ni danys per excessos
d'humitat a l'esplanació, i en què el Contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres
provisionals que es creguin necessàries a aquest efecte o modificar l'ordre dels treballs
per tal d'evitar aquests danys. Si per incompliment del que es prescriu es produeix
inundació de les excavacions no s'hauran de pagar els esgotaments o neteges i
excavacions suplementàries necessàries.
Si existís el temor que es produïssin gelades, s'hauran de suspendre els treballs o
s'hauran de prendre les mesures necessàries de protecció.
Els desperfectes que, això no obstant, es produeixin, s'hauran de reparar al seu càrrec,
llevat dels casos previstos en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals.
-ABOCADORS
Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització
dels abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a
càrrec del Contractista.

5.10.

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la
justificació del preu unitari, que s'inclou als Annexos a la Memòria, ni l'omissió, en aquesta
justificació, de l'operació de transport a l'abocador, haurà de ser causa suficient per
al·legar modificació del preu unitari que aparegui en el quadre de preus o objectar que
la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador,
sempre que en els documents contractuals es fixi que aquesta unitat inclou el transport a
l'abocador.
Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el
material obtingut de l'excavació de l'esplanació, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per a
terraplè, rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja aquest material per no complir les
condicions d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar aquest material a
l'abocador sense dret a cap abonament complementari de la corresponent unitat
d'excavació.
- DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA
El Contractista haurà d'executar o condicionaren el moment oportú, les
carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en
5.11.
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relació amb el trànsit general i amb els accessos confrontants, d'acord amb el que es
defineixi en el Projecte o bé amb les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les
unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, hauran de complir totes
les prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives. Aquestes obres
s'hauran de pagar, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb
càrrec a les partides alçades que a l'efecte figuren en el Pressupost, o si de cas hi
manquen, valorades als preus de contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució
de les obres, a judici de la Direcció, essent per tant, conveniència del Contractista per tal
de facilitar o accelerar l'execució de les obres, no s'hauran de pagar.
Tampoc s'hauran de pagar els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts
provisionals, etc., necessaris pera la circulació interior de l'obra, o per accessos i
circulació del personal de l'Administració. No obstant això, el Contractista haurà de
mantenir aquests camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals , haurà
d'anar a càrrec del Contractista.
-UTILITZACIÓ D'EXPLOSIUS
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació , manipulació i utilització
de metxes, detonadors i explosius, s'hauran de regir per les disposicions vigents a l'efecte,
completades amb les instruccions que figuren al Projecte o dicti la Direcció d'obra.
5.12.

Haurà d'anar a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la
utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que aquests permisos
comportin.
Els magatzems d'explosius s'hauran de poder identificar clarament i hauran d'estar situats
a més de tres-cents metres (300 m) de la carretera o de qualsevol construcció.
El Contractista haurà d'organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les
menors molèsties possibles al trànsit i a les zones confrontants.
A les voladures s'haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de
la barrinada, i s'haurà d'avisar de les descàrregues amb una antelació suficient per tal
d'evitar possibles accidents. L'enganxada de les barrinades s'haurà de fer, si és possible,
en una hora fixa i fora de la jornada de treball o durant els descansos del personal
operari al servei de l'obra, en la zona afectada per les voladures, i no s'haurà de permetre
la circulació de cap persona o vehicle dins del radi d'acció de les barrinades des dels
cinc minuts (5 min.) abans de prendre foc a les metxes fins després que totes hagin
esclatat.
Sempre que sigui possible, les enganxades s'hauran d'efectuar per mitjà de
comandament elèctric a distància o s'hauran d'utilitzar metxes i detonadors de seguretat.
El personal que intervingui en la manipulació i utilització d'explosius haurà de tenir
una pràctica i perícia reconegudes en aquests quefers i haurà de reunir condicions
adequades, en relació amb la responsabilitat que comporten aquestes operacions.
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La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de
voladures que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no
eximeix al Contractista de la responsabilitat pels danys causats.
El Contractista haurà de subministrar i col·locar els senyals necessaris per tal
d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de
conservació hauran de garantir, a cada moment, la seva perfecta visibilitat.
En tot cas, el Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides o
propietats i serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius.
-SERVITUDS I SERVEIS
En relació amb les servituds existents s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula
20 del PCAGCOE. Amb aquesta finalitat, també s'hauran de considerar servituds
relacionades en el Plec de Prescripcions , aquelles que apareguin definides en els Plànols
del Projecte.
5.13.

Els serveis afectats s'hauran de traslladar o retirar per les Companyies o
Organismes corresponents. Això no obstant, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar
els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, si escau, dels serveis
afectats de petita importància que la Direcció consideri convenient per a la millor marxa
de les obres, si bé aquests treballs s'hauran de pagar al Contractista, ja sigui amb càrrec
a partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, aplicant els
preus del quadre núm. 1. Si no n'hi ha, s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 60 del
PCAGCOE.
El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones
confrontants, que romanen afectats per les obres, tals com senyals, balises, punts
hectomètrics i quilomètrics, barreres de seguretat i closes de tancament, fanals, semàfors,
etc., i produir-los tant poc dany com es pugui, aplegar-los a la zona d'obra que fixi la
Direcció, i evitar la seva deterioració en l'aplec.
Aquests elements, així els que s'hagin danyat accidentalment, remoguts o
desplaçats, s'hauran de reparar i reposar a la mateixa o a la nova ubicació, si aquesta
reposició es creu oportuna per part de la Direcció.
Els treballs corresponents no s'hauran de pagar, llevat que s'especifiqui el contrari
en el Capítol II d'aquest Plec o apareguin en el quadre de Preus núm. 1, preus unitaris o
partides alçades per al seu pagament.
6.- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES
La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista
haurà d'instal·lar, segons el que disposa la clàusula 23 del PCAGCOE, haurà de complir a
més a més, amb el Codi de Circulació vigent, les Normes de Senyalització de carreteres i
d'obres, i especialment l'Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 (Instrucció 8.3 -IC) i les
ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització s'haurà de
mantenir en perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció.
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El ritme dels treballs s'haurà d'adaptar a les exigències del trànsit general, valorats
per la Direcció. La regulació i, si escau, el desviament del trànsit general afectat per les
obres, s'haurà de fer d'acord amb les instruccions que sobre això dicti la Direcció. El
Contractista haurà d'instal·lar tantes tanques, senyals, marques viàries i balises reflectores i
encara de lluminoses, com consideri necessàries la direcció. També haurà d'instal·lar
llums i il·luminació si la Direcció ho considera escaient.
Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s'haurà d'obtenir prèviament
l'autorització expressa de la Direcció, la qual haurà de fixar els dies i hores per poder
efectuar l'esmentat tall, així mateix s'hauran d'aplicar els mitjans que donin al trànsit la
major seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de l'obra.
El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris
de les diferents unitats d'obra, per la qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap
cobrament per aquest concepte.
7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC
Es defineixen com unitats d'obra no incloses en aquest Plec de Condicions,
aquelles unitats que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït alguna
modificació en l'obra, no son incloses explícitament en cap dels Capítols d'aquest Plec.
Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s'exigirà assaigs
oportuns i s'hauran d'aprovar per la Direcció. Les unitats d'obra s'hauran d'executar
d'acord amb allò que ha sancionat el costum com regles de bona construcció i amb les
instruccions de la Direcció.
Per fixar els nous preus unitaris s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 60 del
PCAGCOE, la clàusula de “Cessió, subcontractació i revisió de preus” del PCAP i el
Capítol II del Títol III del TRLCSP.
8.-AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES
8.1. -AMIDAMENT
A més a més del que prescriu la clàusula 45 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les
prescripcions següents:
La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les
definides en aquest Capítol I, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es
prevegi cap unitat o se'n prevegin vàries, la que fixi el Capítol II o la que es
dedueixi dels Quadres de Preus i, si de cas hi manca, la que fixi la Direcció d'obra.
Tots les mides de longitud, superfície o volum, així com els pesos, s'hauran de fer
amb el sistema mètric decimal, llevat que es prescrigui el contrari.
Quan la unitat d'amidament aplicada faci necessari pesar materials directament,
el Contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus s'hauran
d'aprovar per la Direcció. L'esmentada Direcció haurà de contrastar aquesta
bàscula les vegades que consideri oportunes.
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que
aquest Plec ho autoritzi expressament. Cas d'estar autoritzada la conversió, el
factor de transformació s'haurà de fixar per la Direcció a la vista dels resultats del
laboratori o dels assaigs realitzats a l'obra. No s'hauran de tenir en compte a
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aquests efectes, els factors que apareguin en la Justificació de Preus o en els
Amidaments del Projecte.
Els excessos que resultin d'amidar l'obra realment executada, en relació amb
l'obra projectada, no s'hauran de pagar si aquests excessos es poden evitar, si
aquest fos el cas, la direcció pot exigir que es corregeixin les obres per tal que
responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixats en els Plànols.
Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s'hauran
de pagar si aquests formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució
de la unitat, d'acord amb el que estableix la clàusula 51 del PCAGCOE, ni tampoc
si aquests excessos son inclosos en el preu de la unitat corresponent o finalment, si
figura de manera explícita en "l'amidament i abonament" de la unitat
corresponent que no s'hauran de pagar els excessos.
Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del paràgraf
anterior, s'hauran de pagar al Contractista els preus unitaris aplicats a la resta de
la unitat.
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir, si
els amidaments reals son inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o
modificacions autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per error d'execució,
l'amidament per procedir al pagament haurà de ser l'amidament real de l'obra
executada, encara que les prescripcions d'aquest Plec fixin per aquesta unitat
que el seu amidament s'haurà de deduir dels Plànols del Projecte.
8.2. PREU UNITARI

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el
que s'haurà d'aplicar als amidaments per tal d'obtenir l'import d'Execució Material de
cada unitat d'obra.
De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del PCAGCOE, els preus
unitaris que figuren en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció
expressa en contrari d'un document contractual, i encara que no figurin a la
descomposició del Quadre núm. 2 ni a la justificació de preus, els següents conceptes:
subministrament (fins i tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec,
manipulació i utilització de tots els materials emprats en l’execució de la corresponent
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines,
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normals o de manera incidental
necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obres incompletes, i el Contractista no podrà
reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1, per a les unitats totalment
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de preus
núm. 2. A l'encapçalament dels dos Quadres de preus ja hi figura un advertiment amb
aquest efecte.
Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex
de la Memòria s'utilitzin hipòtesis que no coincideixin amb la manera real d'executar les
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obres (jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i
tipus d'operacions necessaris per tal de completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), aquests
extrems no es podran adduir com base per a la modificació del corresponent preu unitari
atès que aquests extrems s'han fixat amb l'únic objecte de justificar l'import del preu
unitari i son continguts en un document exclusivament informatiu (veure Article 3 d'aquest
Plec).
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat
d’obra, que figura en els corresponent Articles d'aquest Plec no és exhaustiva, sinó
merament enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comporta la unitat
d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar en
la seva totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i en conseqüència, s'hauran de
considerar inclosos en el preu unitari corresponent.
8.3. - PARTIDES ALÇADES

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques
Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals , s'hauran de
pagar íntegrament al Contractista, una vegada executats els treballs a que corresponen.
Les partides alçades "a justificar" s'hauran de pagar d'acord amb l'estipulat a la
clàusula 52 del PCAGCOE o en tot cas s’abonaran contra factures presentades i
aprovades per la Direcció d’obra.
8.4. - PAGAMENT A COMPTE D'INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS APLEGATS

Per al pagament a compte d'instal·lacions, equips i aplecs, s'haurà d'estar al que
estableixen les clàusules 54, 55, 56, 57 i 58 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP.
8.5. - RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS

S'haurà d'aplicar el que estableixen les clàusules 46, 47 i 48 del PCAGCOE i l’article
232 del TRLCSP.
9.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA
9.1. –DEFINICIÓ
S'entén per conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i
reparació, així com tots aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les obres
en perfecte estat de funcionament i policia. Aquesta conservació abasta totes les obres
executades sota el mateix contracte (Obra principal, abalisament, senyalització i
barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars,
etc.).
A més a més del que prescriu aquest Article, s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula
22 del PCAGCOE.
9.2- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El Contractista roman obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins la seva
recepció, totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com
les carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents,
senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions dels serveis
viaris.
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Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no s'haurà de pagar,
llevat que expressament es prescrigui el contrari en el Capítol II d'aquest Plec.
9.3 - CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
El Contractista roman obligat a la conservació de l'obra durant el termini de
garantia i ha de realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes
les obres en perfecte estat de conservació.
La conservació durant el termini de garantia s'haurà de pagar al Contractista
amb càrrec a la partida alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del
Projecte. Cas de no haver-hi una partida alçada amb aquesta finalitat en el Pressupost,
s'entén que els treballs de conservació no són de pagament directe per considerar-se
prorratejat el seu import en els preus unitaris, en cap dels casos el Contractista romandrà
eximit de l'obligació de portar a terme els esmentats treballs de conservació.
9.4. DESENVOLUPAM ENT DELS TREBALLS

Els treballs de conservació no hauran d'obstaculitzar l'ús públic o servei de l'obra, ni
de les carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se afectació, s'haurà
d'autoritzar prèviament per la Direcció d'obra i disposar de l'oportuna senyalització.
10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
El contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest hagi
realitzat, d’acord amb els objectes del mateix i amb el vistiplau de l’Administració, la
totalitat de la prestació. S’exigirà per part de l’Administració una acta formal i positiva de
recepció de l’objecte d’aquest contracte, i en el termini que es determini en el plec de
clàusules administratives particulars, d’acord el que s’indica a l’article 222 del text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES
11.1. - RECEPCIÓ
Dins el termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.
11.2. - TERMINI DE GARANTIA

La Direcció d’Obra donarà les obres per rebudes sempre i quan aquestes estiguin en bon
estat i d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D’aquesta manera
s’aixecarà acta corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de
garantia.
Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser rebudes es farà
constar en l’acta corresponent i la Direcció d’Obra assenyalarà el defectes observats i
detallarà per tant les instruccions precises on determinarà un temps per reparar-los. Si
després d’aquest termini el contractista no els hagués reparat, es podrà concedir un altre
termini però que serà improrrogable o declarar resolt el contracte.
El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives particulars
en funció de la tipologia i altres característiques singulars de l’obra però que no podrà ser
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inferior a un (1) any excepte casos especials.
L'esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el
mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions,
enllumenat, instal·lacions elèctriques, obres auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions
Parcials, s'haurà d'aplicar el que disposa l’article 235 del TRLCSP, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia,
la Direcció de les Obres redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que
aquest informe no fora favorable i els defectes observats fossin com a conseqüència de
deficiències en l’execució de l’obra i no per l’ús durant aquest període de garantia d’allò
que ha estat construït, la Direcció d’Obra assenyalarà al contractista les instruccions per
la seva reparació. Es donarà un nou termini perquè s’executi aquesta reparació durant el
qual el contractista continuarà essent l’encarregat de la conservació de les obres, sense
dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia que això suposa.
12.-DISPOSICIONS APLICABLES
A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec,
s'hauran d'aplicar les següents disposicions:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de
l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre.
 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 Real Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la
recepció de ciments (RC-08).
 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de
1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972).
 Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08).
 Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció sobre
les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11).
 Real Decret 637/2007, de 18 de maig, pel que s’aprova la norma de construcció
sismoressistent: ponts (NCSP-07).
 Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer
Estructural (EAE).
 Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades en els
documents contractuals i complementàriament la resta de les Normes UNE,
Normes NLT del "Laboratorio del Transporte i Mecànica del Suelo José Luís Escario".
Normes DIN, ASTM i la resta de Normes vigents en d'altres països, sempre que
s'esmentin en un document contractual.
 Codi de la Circulació vigent.
 R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic
per baixa tensió.
 Codi tècnic d’edificació (CTE)
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
Ministeri d’Obres Públiques (PG-3, ampliada i corregida fins la OC 29/2011).
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 8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”.
 Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball.
 Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui
vigent amb anterioritat a la data del Contracte.

Pontós, setembre de 2019

El tècnic redactor;

Narcís Serra Font
Enginyer Industrial Superior
Col.legiat núm. 17.512
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Plec de condicions particulars
B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
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)
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- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la D.F 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.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
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
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.
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SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
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 17441): <= 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%
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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:
- 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 assajos 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:
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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 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:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 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 d'aportar 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 Funció: 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 Funció: 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 Funció: 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 Funció: 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
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- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- 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 D.F 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 D.F, 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 D.F ha de poder realitzar els assaigs
següents per a verificar la conformitat de las 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.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B032 - SAULONS
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
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.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb
aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin
contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE
7-050).
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.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana 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.
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.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B037 - TOT-U
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
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 de 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
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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, subproductes i productes inerts de rebuig,
sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
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
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
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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 Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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)
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
- 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
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana 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.
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.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
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
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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.
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 ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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 ¦
¦
¦ 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 ¦
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¦
¦ 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
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 crierios 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 d'aportar 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+: Declaració de conformitat del fabricant i 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
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- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- 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
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
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)
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- 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 la 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
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 d'aportar 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
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- 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:
- 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.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
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:
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- 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 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/AT, 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 1971)
- 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
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- 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
- 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 ¦
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¦ 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.
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.
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
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- 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 als apartats 5.1 o
6 de l'annex 19 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 D.F 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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
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, 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 amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de
l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de
l'annex 19 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 amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de
l'annex 19 de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
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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.
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
B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
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
- 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:
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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 (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (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 (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (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
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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 (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
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:
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UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de 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 d'aportar 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 d'aportar 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)
- 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:
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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.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
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.
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%
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- Alleugerit: >= 20%
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 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
categoría 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 categoría.
- 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)
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)
- Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
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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.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
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 d'aportar 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
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK - MATERIALS 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.
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- 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.
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 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
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
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- 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 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:
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 tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per a
canalitzacions a pressió.
S'han considerat els elements següents:
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades
- Maniguets de connexió per a unions
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
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.
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres defectes
superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús.
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l'especificat a l'UNE-EN
1452-2.
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i com
determina l'UNE-EN 1452-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Els junts han de ser estancs.
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas l'extrem llis
ha de tenir cap aresta viva.
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de
l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a l'UNEEN 1452-5.
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:
- Número del RSI
- Inscripció "AGUA"
Gruix mínim de la paret (mm):
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Pressions nominals PN (bar)
¦
¦ DN ¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8 ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦
¦ 16 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦
¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ - ¦
¦ 25 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,3 ¦ - ¦
¦ 32 ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 2,9 ¦ - ¦
¦ 40 ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ - ¦
¦ 50 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ 4,6 ¦ - ¦
¦ 63 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,8 ¦ 4,7 ¦ 5,8 ¦ - ¦
¦ 75 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9 ¦ 3,6 ¦ 4,5 ¦ 5,6 ¦ 6,8 ¦ - ¦
¦ 90 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,2 ¦ - ¦
¦ 110 ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 4,2 ¦ 5,3 ¦ 6,6 ¦ 8,1 ¦ 10,0 ¦
¦ 125 ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,8 ¦ 6,0 ¦ 7,4 ¦ 9,2 ¦ 11,4 ¦
¦ 140 ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦
¦ 160 ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦
¦ 180 ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦
¦ 200 ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦
¦ 225 ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ - ¦
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¦ 250 ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦ - ¦
¦ 280 ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6 ¦10,7 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦ - ¦
¦ 315 ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7 ¦12,1 ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦ - ¦
¦ 355 ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9 ¦13,6 ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦ - ¦
¦ 400 ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3 ¦15,6 ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦ - ¦
¦ 450 ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8 ¦17,2 ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦ - ¦
¦ 500 ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3 ¦19,1 ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦ - ¦
¦ 560 ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2 ¦21,4 ¦ 26,7 ¦ - ¦ ¦ - ¦
¦ 630 ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3 ¦24,1 ¦ 30,0 ¦ - ¦ ¦ - ¦
¦ 710 ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8 ¦27,2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦
¦ 800 ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5 ¦30,6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦
¦ 900 ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦
¦ 1000 ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦
+--------------------------------------------------------------+
Pressió de treball (t: temperatura servei):
- t <= 25°C: <= pressió nominal
- 25 <= t <= - 45°C: <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2).
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Opacitat (UNE-EN 578) : <= 0,2% llum visible
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727): >= 80°C
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 5%
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (mm):
+--------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Tolerància ¦
¦ nominal dn ¦ Diàmetre ¦
¦------------------¦-------------¦
¦ <= 50
¦ + 0,2 ¦
¦ 63 <= dn <= 90 ¦ + 0,3 ¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ + 0,4 ¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ + 0,5 ¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ + 0,6 ¦
¦
225
¦ + 0,7 ¦
¦
250
¦ + 0,8 ¦
¦
280
¦ + 0,9 ¦
¦
315
¦ + 1,0 ¦
¦
355
¦ + 1,1 ¦
¦
400
¦ + 1,2 ¦
¦
450
¦ + 1,4 ¦
¦
500
¦ + 1,5 ¦
¦
560
¦ + 1,7 ¦
¦
630
¦ + 1,9 ¦
¦ 710 >= dn <=1000 ¦ + 2,0 ¦
+--------------------------------+
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de gruixos
nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest interval.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.
TUBS:
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides a la taula 3 de l'UNEEN 1452-2.
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : >= 25 MPa
ACCESSORIS:
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.
PER A UNIÓ ENCOLADA:
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior ¦
¦ dn (mm) ¦ embocadura (mm) ¦
¦
¦---------¦----------¦
¦
¦ d mín ¦ d màx ¦
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¦------------------¦---------¦----------¦
¦ dn <= 90 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦
¦
225
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦
¦
250
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦
¦
280
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦
¦
315
¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦
+---------------------------------------+
Llargària mínima de l'embocadura:
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm
- resta de casos: 0,5 dn + 6 mm
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
- dn <= 50 mm: dn + 0,3 mm
- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm
- dn >= 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm
Llargària d'entrada de l'embocadura : (22 + 0,16 dn) mm
Fondària mínima d'embocament:
- dn <= 280 : 50 mm + 0,22dn - 2e
- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn - 2e
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.
TUBS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
ACCESSORIS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y
comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios.
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.
TUBS:
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
ACCESSORIS:
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
TUBS:
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Nom del fabricant o marca comercial
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Sigles PVC-U
Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm
Pressió nominal PN
Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació
Número de la línia d'extrussió

ACCESSORIS:
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Designació comercial
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm
- Designació del material
- Pressió nominal PN
- Informació del fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT:
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 de prestacions
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:
- Tamany nominal
- Identificació del fabricant
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a sufixes
- Marca de certificació d'una tercera part
- El trimestre i l'any de fabricació
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix
- Resistència als olis (O), si procedeix
- La abreviatura del cautxú
- 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

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.
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte.
(Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
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 pressió a temperatures fins a 40°C.
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'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
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- 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 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 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 ¦
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¦ 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 ¦ - ¦
¦ 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 l'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.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els 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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
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.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- 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.
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY - PARTS PROPORCIONALS D'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.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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 la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la 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.
Han d'estar marcats amb:
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- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
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 instalaciones eléctricas. 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.
BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
BK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reguladors de pressió per a instal·lacions de gas.
S'han considerat els tipus següents:
- Reguladors de pressió alta d'entrada i baixa i mitjana A de sortida, embridats
- Reguladors de pressió alta d'entrada i mitjana A i mitjana B de sortida, embridats
- Reguladors de pressió mitjana B d'entrada i mitjana A i baixa de sortida, roscats o embridats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament.
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
S'ha de comprovar que la membrana i la K (constant de rigidesa) de la molla siguin les adients per a les condicions
de treball calculades al projecte.
Ha de dur una placa de característiques segons UNE 60670.
En els reguladors roscats, la rosca ha de ser cònica i feta a taller.
Si inclouen vàlvula d'interrupció, aquesta ha de ser:
Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges.
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol intervenció.
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces.
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1 i ISO 228-1.
El dispositiu de reglatge ha de quedar precintat després del reglatge per part del personal autoritzat.
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element obturador.
Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas.
Han de ser resistents als esforços de muntatge.
Característiques de funcionament:
Han de funcionar correctament en les següents condicions :
- En tot el rang de pressions de servei.
- Entre 0° i 60° C.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits.
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de muntatge.
Si inclouen vàlvules d'interrupció:
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura.
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents :
- Nom del fabricant
- Referència del tipus.
- Pmàx de servei en mbar.
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Enginyeria5

setembre 2019

P à g i n a | 166

Renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable i
implantació de xarxa de gas del Barri de Mas Clos-Fase 1

1917 PNT PC 02

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 3380 12.73 Reguladors de pressió de gas per a suministres de pressió fins a 100 Bar.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP)
inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público
de Gases Combustibles.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos.
PER A VÀLVULES DE DIÀMETRE <= DN50:
UNE-EN 126:2004 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles gaseosos.
BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
BK24 - COMPTADORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Comptadors de manxa o de turbina per a roscar o embridar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un aparell normalitzat i homologat de mesura de cabal.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat, amb les obertures protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i 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
* UNE 60510:2004 Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores de
volumen de gas de membranas deformables.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público
de Gases Combustibles.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de dur una placa amb les característiques següents:
- Volum cíclic
- Cabal màxim
- Cabal mínim
- Pressió màxima
- Número sèrie i any fabricació
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de muntatge.
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 d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
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 la 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 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.
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Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
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 (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.
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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
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
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 de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, 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 la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
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:
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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.
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
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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.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
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, 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.
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Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de
la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal
que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de
l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construcció.
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.
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 el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del
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Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la
utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli
es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat
per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per
ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es
podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les
prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al
realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que
es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions y cures a adoptar per al seu ús, depenent de la
funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència
compresa entre el 1 i el 3%.
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es
podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de
realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es
disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
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- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat
buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor
mínim serà d'1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o
estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a
les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància
haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica;
per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència,
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant
un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601.
Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures
a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de
referència compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en
aquesta substància haurà d'estar entre:
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i
impermeabilització
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria
orgànica per a la zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un
gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR
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>= 5 (UNE 103502).
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats,
sempre que compleixin las condicions de capacitat de suport exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la
coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància
haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on
s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el
Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor
temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per
tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les
tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir
no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que
garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant
el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat,
de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin
embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials
secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del
assaigs realitzats a l'obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda
fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.
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S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les
indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o
per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
El control d'execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos
definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la
zona del terraplè estructural.
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al
plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el
plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors
d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en
el Projecte o per la DF.
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del
material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les
capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense
cost els errors que s'hagin produït.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
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
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- 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.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
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 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
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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.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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 secat 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.
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
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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.
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.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
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Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra,
per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ 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:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
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.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008.
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.
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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
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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.
F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
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.
A més, 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:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
- Trànsit T00 a T2: ± 15 mm
- La resta: ± 20 mm
- Planor : ± 10 mm/3 m
- En el cas de capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ± 15 mm
- En els llits de paviments:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en
una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMACIÓ DE SUBBASE O BASE GRANULAR AMB TONGADES COMPACTADES
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la
composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al
procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de
l'obra.
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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.
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.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
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.
En el cas de llit de paviments, la compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
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.
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO
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.
Per a temperatures inferiors a 5°C s'han de suspendre els treballs.
El gruix final de la capa de sorra, un cop col·locades les peces de terratzo i vibrat el paviment, haurà de ser de 2 cm.
No hauran d'existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/2 m
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
OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera como 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:
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 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.
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- 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.
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt;
comprovació de la amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT
330).
Per a l'assentament de canonades:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria
orgànica o pedres de grandària superior a d'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.
Per a llit de paviments, i sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Aportació de material.
- Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas).
- Allisada de la superfície de l'ultima tongada.
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.
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.
F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
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:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
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 transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la
base i d'una amplària de 3 mm.
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
de poliestirè expandit.
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).
F9 - PAVIMENTS
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.
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.
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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.
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
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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 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).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Preparació del llit amb sorra compactada
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- 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 de la solera
- Col·locació del pericó sobre la solera
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa, en el seu cas
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 FABRICAT “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
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 FABRICAT “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.
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).
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
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:
- 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.
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB - TUBS DE POLIETILÈ
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
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment
accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats
i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil,
etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva
col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa,
segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta
temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ Polietilè ¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦ A 0°C ¦ <= 50 x Dn ¦ <= 40 x Dn
¦
¦ A 20°C ¦ <= 20 x Dn ¦ <= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina
d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams
llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦ Trams ¦ Trams ¦
¦ (mm) ¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦ 310 ¦ 240
¦
¦ 20 ¦ 390 ¦ 300
¦
¦ 25 ¦ 490 ¦ 375
¦
¦ 32 ¦ 630 ¦ 480
¦
¦ 40 ¦ 730 ¦ 570
¦
¦ 50 ¦ 820 ¦ 630
¦
¦ 63 ¦ 910 ¦ 700
¦
+-------------------------------------+
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
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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.
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 fixarla 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:
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Manteniment de la instal·lació.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho.
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que
determini la DF.
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les
caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament
superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
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- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les
caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els
accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i
característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del
projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de
possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó,
etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para
sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para
sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para
sistemas de tubos enterrados.
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FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents
parts.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de
treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat
l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els
cargols de les brides.
VÀLVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets,
sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines
adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència
amb les parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els
gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap
tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de
rentar-la.
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar
les unions.
VÀLVULA AMB MOTOR:
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
G - Tipus G
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de fluids a
pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades
- Maniguets de connexió per a unions
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,
gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat 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:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva
col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del material del tub,
emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt
elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació.
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.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i
s'ha de procurar que passi per sota.
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.
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.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs PVC:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦
¦
¦---------------------------¦
¦ nominal ¦ trams ¦ trams ¦
¦ (mm) ¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-----------¦------------¦--------------¦
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¦ 16 - 20 ¦ 1,1 ¦ 0,7 ¦
¦ 25 - 75 ¦ 1,3 ¦ 0,8 ¦
¦ 90 - 110 ¦ 2 ¦ 0,8 ¦
¦ 125 - 200 ¦ 2 ¦ 1
¦
¦ 250 - 500 ¦ 2,5 ¦ 1,2 ¦
+---------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
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: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes
a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes,
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de
condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del
tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els
gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de
fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de
rentar-la.
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.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixarla 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
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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.
ACCESSORIS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d'aigües pluvials
segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.
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.

Pontós, setembre de 2019
El tècnic redactor;

Narcís Serra Font
Enginyer Industrial Superior
Col.legiat núm. 17.51
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

F219U201
Num.

u

Text

PRESSUPOST 1917 PNT PC 02
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.
Tipus

1

T

2

inci
3 final
4 varis

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
2,000

F9Z1U010
Num.
1
2
3
4
5
6
7

3

Tipus

Rases
CALA UNICIAL AIGUA+GAS
AIGUA DN 125 + GAS DN 40
final rasa aigua+gas
Escomeses
Hidrant
Arqueta final gas

T

m2

Text

3
4
5
6

[C]

[D]

[E]

[F]

Talls
1,000
2,000
1,000
10,000
1,000
1,000

Unitats
4,000
1,000
1,000
2,000
4,000
4,000

Longitud
1,000
275,000
0,600
3,000
2,200
1,000

4,000
550,000
0,600
60,000
8,800
4,000

TOTAL AMIDAMENT

627,400

T
CALA UNICIAL AIGUA+GAS
AIGUA DN 125+GAS
Escomeses
Hidrant
Arqueta final gas

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
1,000
10,000
1,000
1,000

Longitud
1,000
275,000
3,000
1,200
1,000

Amplada
1,000
0,600
0,400
1,200
1,000

[F]

F222X001
Num.
1
2
3
4
5
6

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat.

Text

Tipus

Excavació
CALA UNICIAL AIGUA+GAS
AIGUA DN 125+GAS
Escomeses
Hidrant
Arqueta final gas

T

F227F00F
Num.
1

Text

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

180,440

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
10,000
1,000
1,000

Longitud
0,800
275,000
3,000
0,800
0,800

Ample
0,800
0,500
0,300
0,800
0,800

Fondaria
1,000
0,700
0,700
1,200
1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

1,000
165,000
12,000
1,440
1,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

1
2

4,000

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Text

F2194XL5
Num.

m

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

TOTAL Fórmula

0,640
96,250
6,300
0,768
0,640

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

104,598

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Ample

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

CALA UNICIAL AIGUA+GAS
AIGUA DN 125+GAS
4 Escomeses
5 Hidrant
6 Arqueta final gas

1,000
1,000
10,000
1,000
1,000

3

6

F2285M00
Num.

m3

Text

Protecció canondad amb sorra
CALA UNICIAL AIGUA+GAS
3 AIGUA DN 125+GAS
4 Escomeses
5 Subtotal "A origen"

T

O

6

T

2

7

Deducció tubs
AIGUA-PE DN125

8

GAS-PE DN40

0,800
0,500
0,300
1,000
0,800

0,640
137,500
9,000
1,000
0,640

TOTAL AMIDAMENT

148,780

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
10,000

Longitud
0,800
275,000
3,000

Ample
0,800
0,500
0,300

Gruix
0,300
0,300
0,300

Unitats
-1,000

Longitud
300,000

Ø
0,125

-1,000

300,000

0,040

F241X020
Num.
1
2
3
4
5
6

m3

Tipus

Excavació
CALA UNICIAL AIGUA+GAS
AIGUA DN 125+GAS
Escomeses
Hidrant
Arqueta final gas

T

Num.
1
2
3
4
5
6

m3

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
10,000
1,000
1,000

Longitud
0,800
275,000
3,000
0,800
0,800

Ample
0,800
0,500
0,300
0,800
0,800

Fondaria
1,000
0,700
0,700
1,200
1,000

Tipus

Excavació
CALA UNICIAL AIGUA+GAS
AIGUA DN 125+GAS
Escomeses
Hidrant
Arqueta final gas

T

Num.

m3

Text

1
2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
8,000
1,000
1,000

Longitud
0,800
275,000
3,000
0,800
0,800

Ample
0,800
0,500
0,300
0,800
0,800

Gruix
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

TOTAL Fórmula

0,128
27,500
1,440
0,128
0,128

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

29,324

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Tipus

T
moviment terres a dipósit

0,640
96,250
6,300
0,768
0,640

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Text

F2R45039

TOTAL Fórmula

104,598

TOTAL AMIDAMENT
9

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMORIGEN(
G1:G4)

Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Text

P2255-DPHV

0,192
41,250
2,700
44,142

40,083

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

-3,682 C#*D#*E#*E#*
PI()/4
-0,377 C#*D#*E#*E#*
PI()/4

TOTAL AMIDAMENT
7

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Tipus

1

0,800
275,000
3,000
1,000
0,800

2

[C]

[D]

[E]

Volum Exc
104,598

-Volum Reble
40,083

Coef Esp
1,200

[F]

TOTAL Fórmula

77,418 (C#-D#)*E#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
10

F2RAX001
Num.

m3

77,418

Deposició controlada a monodipòsit, de terres. Inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Text

Tipus

1
2

T
moviment terres a dipósit

[C]

[D]

[E]

Volum Exc
104,598

-Volum Reble
40,083

Coef Esp
1,200

[F]

K21DX001
Num.

m

77,418

Enderroc de tub de fibrociment de diàmetre fins a 200 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenido

Text

Tipus

1

Fibrociment DN60
inici
3 final
4 Varis*

T

2

[C]

[D]

Unitats
1,000
1,000
1,000

Longitud
2,000
2,000
46,000

[E]

[F]

K2RA7F00
Num.
1
2

kg

50,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de fibrociment especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDRA MAM/304/2002)

Text

Tipus

Fibrociment
Fibrociment DN60

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Densitat (kg/m
1.500,000

Longitud
50,000

Ø exterior
0,090

Ø interior
0,060

TOTAL AMIDAMENT
13

F2RA62F0
Num.

m3

Text

Tipus

T
aglomerat

F2R64269
Num.

m3

[C]

Superficie
180,440

[D]

[E]

[F]

Gruix coef esponjam
0,150
1,200

Text

Tipus

T
Paviment aglomerat

[C]

[D]

[E]

Superficie
180,440

Gruix
0,150

esponjament
1,200
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Capítol (1)

1

PFB3-DVZ6

01
02
01

m

TOTAL Fórmula

32,479 C#*D#*E#*F#
32,479

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus 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 15 km. Inclòs canon d'avocament.

1
2

265,072
265,072

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1
2

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
46,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

77,418 (C#-D#)*E#

TOTAL AMIDAMENT
11

3

[F]

TOTAL Fórmula

32,479 C#*D#*E#*F#
32,479

PRESSUPOST 1917 PNT PC 02
XARXA D'AIGUA POTABLE
XARXA PROVISIONAL

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

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

provisional

T

2

[C]

[D]

Coef
1,050

Longitud
275,000

[E]

[F]

0700006
Num.
1

u

288,750

Partida de muntatge i desmuntatge de la xarxa provisional.

Text

Tipus

Muntatge i desmuntatge provisional
aigua

[C]

[D]

[E]

[F]

0700005

Num.
1

u

1,000

Connexió d'escomeses existents a la canonada provisional. mitjançant canonada de PEAD de 10 atmosferes, de
mateix diàmetre a l'existent incloent colzes, i peces especials per a la seva connexió, fins a comptador sefons
indicacions de la DO.

Text

Tipus

Escomeses finques:

[C]

[D]

[E]

[F]

0700008

Num.

u

10,000

Connexions de la canonada provisional a la xarxa existent. Inclou les tasques d'obertura connexió, formigonat de
l'entroncament o connexio, tapat de la cala i retirat de material d'obra, retirada de subproductes a
abocador,inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o formigó
segons indicacions de la DO, formació manual de connexions, peces especials per a realitzar la connexió,
rebliment de rasa amb material tipus tot-ú compactat al 98% PM.Tot acabat.

Text

Tipus

1

T

2

Unicial a xarxa PE existent
3 Final a xarxa de FC existent
4

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000

1

01
02
02

FFB1F425

Num.

m

Text

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

T
PE DN 125

[C]

[D]

[E]

Longitud
275,000

GFB1X435

u

[F]

TOTAL Fórmula

275,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

3,000

PRESSUPOST 1917 PNT PC 02
XARXA D'AIGUA POTABLE
XARXA D'AIGUA POTABLE

Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
Capítol (1)

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

288,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

4

275,000

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 32 mm de diàmetre nominal
amb tub de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 32 mm de
diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons de rasa previament excavada, amb els seus corresponents
accessoris i peces especials.
EUR

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
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AMIDAMENTS

Pàg.:

5

Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o formigó segons
indicacions de la DO, peces especials per a la seva connexió i rebliment de rasa amb material tipus tot-ú
compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000 C#*D#*E#*F#

8,000
TOTAL AMIDAMENT

3

GFB1X445

Num.

u

Text

8,000

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 40 mm de diàmetre nominal
amb tub de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 40 mmde
diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons de rasa previament excavada, amb els seus corresponents
accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o formigó segons
indicacions de la DO, peces especials per a la seva connexió i rebliment de rasa amb material tipus tot-ú
compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

FN12U101
Num.
1

u

Text

2,000

Desconnexió de l'escomesa provisional i connexió de la nova escomesa a l'edifici.
Tipus

Escomeses finques:

[C]

[D]

[E]

[F]

FDGZU010
Num.

m

Text

10,000

Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb
especificació i color segons tipologia de servei
Tipus

1
2

T
DN 125 mm

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
275,000

PN12DN100

Num.

u

Text

1

T

Inici
3 Hidrant

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
1,000

GM213618

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

7

275,000

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, inclòs carret de desmuntatge i trampillo col.locat amb morter en
el paviment.Muntada en canalització soterrada. Totalment instalada i provada.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

275,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

2,000

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, soterrat, vàlvula de PN16, amb arqueta de registre i trampella de fosa. Totlament
instal·lat i provat. Inclòs connexió a canonada existent de DN125 mm, vàlvula de comporta DN1125 PN16
embridada, part proporcionals de peces especials i cartell distintiu de posidicó de H-100.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

G2110010

Num.

u

Text

1,000

Localització i connexió a canonada existent, amb unions, colzes, tes de fosa, brides, juntes, cargoleria i formigó
en
dau protecció canonada. Inclós excavació, a màquina o a mà, i replè de rasa o pou. Totalement muntada, conne
Tipus

1

T

2

Can Xargai
3 final
4

[C]

[D]

[E]

[F]

Unions
1,000
1,000
1,000

GFA1L485
Num.
1

m

Text

3,000

Vaina de protecció de 1 metre de canonada de Gas en creuaments en mina, mitjançant tub de PVC de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, formigonat
Tipus

*

[C]

[D]

[E]

[F]

FDB27469
Num.

u

Text

10,000

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm
Tipus

1
2

T
Hidrants

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

FDD1A099
Num.

m

Text

1,000

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

1
2

T
Hidrants

[C]

[D]

U
1,000

H
0,500

[E]

[F]

FDD1X005
Num.

u

Text

T
Hidrants

[C]

[D]

[E]

U
1,000

EXP03005.20

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

13

0,500

Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa per a paret de pou circular de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Tipus

1
2

TOTAL Fórmula

0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

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

11

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

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

9

TOTAL Fórmula

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

8

6

Instal.lació de descàrrega PE-63 en pou de sanejament.
Decàrrega formada per:
- 1u Maneguet electrosoldable PE 125 PN-16
- 1u T tope PE125 sortida de PE63
- 2u Maneguet electrosoldable PE63
- 2u Montabrida PE 63 PN-16

1,000

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

7

- 2u Brida DN 50 PN-10/16 (PE63)
- 1u Vàlvula de comporta amb brdides DN50
- 1u Colze 90º electrosoldable PE 63
- 3 mTub polietilè AD 63 mm PE-100 PN-10
- 1u Marc i tapa per a registre per a vàlvula de comporta
- 8u Cargols M-16x80
- 8 Femella M-16
Totalment instal.lada i provada.
AMIDAMENT DIRECTE
14

FDDZX001

Num.

u

Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i
EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5 guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada
650mm. de diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal

Text

Tipus

1
2

0,000

T
Hidrants

[C]

[D]

[E]

[F]

U
1,000

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

15

FFZA2A90
Num.

u

1,000

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

Text

Tipus

1
2

T
*

[C]

[D]

[E]

[F]

U
3,000

1

01
03

GFESX000

u

3,000

PRESSUPOST 1917 PNT PC 02
XARXA DE GAS

Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m de longitud. Inclòs tija normalitzada per
a escomesa de gas, amb transició de tub de polietilè de 20 mm a tub de coure de 20/22 mm, amb enllaç
monobloc i beina metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida de resina de poliuretà com a protecció antihumitat,
beina de 2 m d'acer inoxidable de 22 mm de diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer per evitar l'entrada
d'aigua.Instal.lació d'armari de polièster de fibra de vidre autoextingible de 485x350x195 mm en façana de pedra.
AMIDAMENT DIRECTE

2

GFESX001

u

0,000

Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m de longitud, amb clau d'escomesa
formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 3/4´´ allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè. Inclòs
tija normalitzada per a escomesa de gas, amb transició de tub de polietilè de 20 mm a tub de coure de 20/22
mm, amb enllaç monobloc i beina metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida de resina de poliuretà com a
protecció antihumitat, beina de 2 m d'acer inoxidable de 22 mm de diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer
per evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació d'armari de polièster de fibra de vidre autoextingible de 485x350x195 mm
en façana de pedra.
AMIDAMENT DIRECTE

3

FFB37425
Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

0,000

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

275,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

275,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

GN12009

Num.

u

275,000

Isntal.lació de clau de tall DN40 PN4 dins de pou, completament instal·lada i provada. Inclou tap segellat contra
fuites de fi de tram. Inclos p.p. de material pel seu muntatge, presa en càrrega simple DN90/40. Soldat i col·locat
al fons de la ras.Totalment instal.lada i provada.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

GN12020
Num.
1

u

1,000

Instal.lació de Tap de polietilè EF Ø40, de densitat alta, de 4 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la ras.

Text

Tipus

Final

[C]

[D]

[E]

[F]

PDK3-DP0F
Num.
1

u

1,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Text

Tipus

Tap final gas

[C]

[D]

[E]

[F]

PDK1-DXAL
Num.
1

u

1,000

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

Text

Tipus

Tap final gas

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
04

F921201J
Num.

m3

Text

3
4
5
6

1,000

PRESSUPOST 1917 PNT PC 02
PAVIMENTACIÓ

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98 % del PM.
Tipus

1
2

T
CALA UNICIAL AIGUA+GAS
AIGUA DN 125+GAS
Escomeses
Hidrant
Arqueta final gas

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
8,000
1,000
1,000

Longitud
1,000
275,000
3,000
1,100
0,500

Ample
1,000
0,600
0,400
1,100
0,500

Fondaria
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

TOTAL AMIDAMENT
2

F9365N51
Num.

Text

m3

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

8

TOTAL Fórmula

0,200
33,000
1,920
0,242
0,050

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

35,412

Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

Paviment de Formigó
DN 125+Gas
3 Escomeses
4 Hidrant

T

2

Unitats
1,000
10,000
1,000

Longitud
275,000
3,000
1,100

Ample
0,600
0,300
1,100

Gruix
0,150
0,150
0,150

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
05

GD7FZ001

Num.

u

Text

26,282

Reposició d'escomesa domiciliària. Connexió de la sortida d'aigües de claveguerons de les finques de diferents
diàmetres a la nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC-U multicapa SN4 tipus ´´teula´´ o
similar, de mateix diàmetre a l'existent (i fins a 200 mm de diàmetre) incloent colzes, i baixants, fins a línia de
rigola (o
indicacions de la DO). inclou demolició d'escomesa existent, formació d'obertura per a escomesa a pou o
tub mitjançant corona de perforació de fins a 200 mm de diàmetre. la partida inclou retirada de subproductes a
abocador,inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció
de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO, formació manual de connexions, unió PVC-formigó,
previ arenat amb morter tipus sikalatex o equivalent, rebliment de rasa amb material tipus tot-ú compactat
al 98% PM.Tot acabat.

T
Reposició claveguerons

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
8,000

PBBM-4IML
Num.

m

Text

8,000

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat. Inclós excavació,
reblé i reposició de paviment.
Tipus

1
2

T
Hidrants

[C]

[D]

Unitats
1,000

Longitud
4,500

[E]

[F]

PBB9-HIDR

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

JFA1H301

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

4,500

Senyal fotoluminiscent D'HIDRANT H100 d'alumini, mides 200x250. Inclós p.p. petit materila per a la seva
fixació i indicació de la seva ubicació.
Compleix amb la Normativa de seguretat contra incendis d'obligat compliment per a la senyalització.
UNE 23035-2003: (part 1,2,3 i 4) Senyalització fotoluminiscent.
UNE 23033/1981: Colors, formes i pictogrames dels senyals.
UNE 23033-2:2018: Senyalització i identificació de les instal·lacions de protecció contra incendis.
Tipus

Hidrants

TOTAL Fórmula

4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

24,750 C#*D#*E#*F#
1,350 C#*D#*E#*F#
0,182 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST 1917 PNT PC 02
VARIS

Tipus

1
2

9

1,000

Proves de la canonada instal·lada de polietilé d'acord amb la metodologia general de la norma UNE-EN
805:2000 Abastament d'aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als edificis i els seus components.
Per a les canonades de comportament viscoelàstic, com les de PE, s'ha de seguir el procediment de verificació
descrit en l'Annex A.27 de la norma, que té en compte la influència que caracteritza el material.
Les proves s'efectuaran de forma prèvia a l'execució d'escomeses i s'ha de provar la totalitat de la conducció,
podent ser dividida en diversos trams de prova quan per la seva longitud sigui necessari, sempre segons les
indicacions realitzades al respecte per la Direcció d'Obra.
Abans del començament de les proves, es realitzaran les operacions de farciment i ancoratge, així com la
selecció i ompliment dels trams de prova.
La longitud dels trams de prova dependrà de les característiques particulars de cada un d'ells (pot oscil·lar entre
250 i 1.000 o fins i tot 2.000 metres), havent de ser aprovada per la Direcció d'Obra.
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

10

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.
Num.
1

Text

Tipus

Proves estanqueitat

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

JKV1F503

Num.

u

Text

1,000

Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de
combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PA000008
Num.

pa

Text

1,000

Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació del Pla de Gestió de Residus (elaboració del Pla, residus
especials,...)
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PA000003
Num.
1

Text

pa

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

1,000

Partida alçada Seguretat i Salut
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-1

0700005

u

Connexió d'escomeses existents a la canonada provisional. mitjançant canonada de PEAD de
10 atmosferes, de mateix diàmetre a l'existent incloent colzes, i peces especials per a la seva
connexió, fins a comptador sefons indicacions de la DO.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2

0700006

u

P-3

0700008

P-4

EXP03005.20

Pàg.:

1

57,63

€

Partida de muntatge i desmuntatge de la xarxa provisional.
(VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

852,45

€

u

Connexions de la canonada provisional a la xarxa existent. Inclou les tasques d'obertura
connexió, formigonat de l'entroncament o connexio, tapat de la cala i retirat de material
d'obra, retirada de subproductes a abocador,inclos canon d'abocament, subministre i
col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO,
formació manual de connexions, peces especials per a realitzar la connexió, rebliment de
rasa amb material tipus tot-ú compactat al 98% PM.Tot acabat.
(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

477,75

€

u

Instal.lació de descàrrega PE-63 en pou de sanejament.
Decàrrega formada per:
- 1u Maneguet electrosoldable PE 125 PN-16
- 1u T tope PE125 sortida de PE63
- 2u Maneguet electrosoldable PE63
- 2u Montabrida PE 63 PN-16
- 2u Brida DN 50 PN-10/16 (PE63)
- 1u Vàlvula de comporta amb brdides DN50
- 1u Colze 90º electrosoldable PE 63
- 3 mTub polietilè AD 63 mm PE-100 PN-10
- 1u Marc i tapa per a registre per a vàlvula de comporta
- 8u Cargols M-16x80
- 8 Femella M-16

222,23

€

Totalment instal.lada i provada.
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
P-5

F2194XL5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

13,69

€

P-6

F219U201

u

Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.
(NORANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

92,17

€

P-7

F222X001

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat.
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

15,22

€

P-8

F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

1,07

€

P-9

F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

24,89

€

P-10

F241X020

m3

Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

0,72

€
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P-11

F2R45039

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

Pàg.:

2

11,77

€

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P-12

F2R64269

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus 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 15 km.
Inclòs canon d'avocament.
(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

7,11

€

P-14

F2RAX001

m3

Deposició controlada a monodipòsit, de terres. Inclòs canon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

2,42

€

P-15

F921201J

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

28,83

€

P-16

F9365N51

m3

Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(CENT CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

105,07

€

P-17

F9Z1U010

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

3,19

€

P-18

FDB27469

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2
m per a tub de diàmetre 40 cm
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

49,84

€

P-19

FDD1A099

m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

129,81

€

P-20

FDD1X005

u

Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa per a paret de pou circular
de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

126,17

€

P-21

FDDZX001

u

Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons
ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu
marc per a 5 guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de
100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter,
amb marc quadrat o octogonal
(DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

207,79

€

P-22

FDGZU010

m

Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de
la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

0,32

€

P-23

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
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

22,53

€
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Pàg.:

3

P-24

FFB37425

m

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa
(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

9,73

€

P-25

FFZA2A90

u

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de
diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

47,79

€

P-26

FN12U101

u

Desconnexió de l'escomesa provisional i connexió de la nova escomesa a l'edifici.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

15,79

€

P-27

G2110010

u

Localització i connexió a canonada existent, amb unions, colzes, tes de fosa, brides, juntes,
cargoleria i formigó en
dau protecció canonada. Inclós excavació, a màquina o a mà, i replè de rasa o pou.
Totalement muntada, conne
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

134,42

€

P-28

GD7FZ001

u

Reposició d'escomesa domiciliària. Connexió de la sortida d'aigües de claveguerons de les
finques de diferents diàmetres a la nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de
PVC-U multicapa SN4 tipus ´´teula´´ o similar, de mateix diàmetre a l'existent (i fins a 200 mm
de diàmetre) incloent colzes, i baixants, fins a línia de rigola (o
indicacions de la DO). inclou demolició d'escomesa existent, formació d'obertura per a
escomesa a pou o
tub mitjançant corona de perforació de fins a 200 mm de diàmetre. la partida inclou retirada
de subproductes a abocador,inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la
canonda amb protecció
de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO, formació manual de connexions, unió
PVC-formigó,
previ arenat amb morter tipus sikalatex o equivalent, rebliment de rasa amb material tipus
tot-ú compactat
al 98% PM.Tot acabat.
(CENT TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

113,20

€

P-29

GFA1L485

m

Vaina de protecció de 1 metre de canonada de Gas en creuaments en mina, mitjançant tub
de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, formigonat
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

28,94

€

P-30

GFB1X435

u

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 32 mm
de diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, UNE-EN
12201-2, de 32 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons de rasa previament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o
formigó segons indicacions de la DO, peces especials per a la seva connexió i rebliment de
rasa amb material tipus tot-ú compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat.

176,44

€

209,44

€

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-31

GFB1X445

u

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 40 mm
de diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, UNE-EN
12201-2, de 40 mmde diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons de rasa previament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o
formigó segons indicacions de la DO, peces especials per a la seva connexió i rebliment de
rasa amb material tipus tot-ú compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-32

GFESX000

u

Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m de longitud. Inclòs
tija normalitzada per a escomesa de gas, amb transició de tub de polietilè de 20 mm a tub de
coure de 20/22 mm, amb enllaç monobloc i beina metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida de
resina de poliuretà com a protecció antihumitat, beina de 2 m d'acer inoxidable de 22 mm de
diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer per evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació d'armari de
polièster de fibra de vidre autoextingible de 485x350x195 mm en façana de pedra.
(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

418,95

€

P-33

GFESX001

u

Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m de longitud, amb clau
d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 3/4´´ allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè. Inclòs tija normalitzada per a escomesa de gas, amb transició de
tub de polietilè de 20 mm a tub de coure de 20/22 mm, amb enllaç monobloc i beina
metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida de resina de poliuretà com a protecció antihumitat,
beina de 2 m d'acer inoxidable de 22 mm de diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer per
evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació d'armari de polièster de fibra de vidre autoextingible de
485x350x195 mm en façana de pedra.
(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

526,85

€

P-34

GM213618

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, soterrat, vàlvula de PN16, amb arqueta de registre i
trampella de fosa. Totlament instal·lat i provat. Inclòs connexió a canonada existent de
DN125 mm, vàlvula de comporta DN1125 PN16 embridada, part proporcionals de peces
especials i cartell distintiu de posidicó de H-100.
(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

541,98

€

P-35

GN12009

u

Isntal.lació de clau de tall DN40 PN4 dins de pou, completament instal·lada i provada. Inclou
tap segellat contra fuites de fi de tram. Inclos p.p. de material pel seu muntatge, presa en
càrrega simple DN90/40. Soldat i col·locat al fons de la ras.Totalment instal.lada i provada.
(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

378,20

€

P-36

GN12020

u

Instal.lació de Tap de polietilè EF Ø40, de densitat alta, de 4 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la ras.
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

36,70

€

P-37

JFA1H301

u

Proves de la canonada instal·lada de polietilé d'acord amb la metodologia general de la
norma UNE-EN 805:2000 Abastament d'aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als
edificis i els seus components.
Per a les canonades de comportament viscoelàstic, com les de PE, s'ha de seguir el
procediment de verificació descrit en l'Annex A.27 de la norma, que té en compte la influència
que caracteritza el material.
Les proves s'efectuaran de forma prèvia a l'execució d'escomeses i s'ha de provar la totalitat
de la conducció, podent ser dividida en diversos trams de prova quan per la seva longitud
sigui necessari, sempre segons les indicacions realitzades al respecte per la Direcció d'Obra.
Abans del començament de les proves, es realitzaran les operacions de farciment i
ancoratge, així com la selecció i ompliment dels trams de prova.
La longitud dels trams de prova dependrà de les característiques particulars de cada un d'ells
(pot oscil·lar entre 250 i 1.000 o fins i tot 2.000 metres), havent de ser aprovada per la
Direcció d'Obra.
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.
(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

348,65

€

P-38

JKV1F503

u

Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions
de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament
tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

495,00

€

P-39

K21DX001

m

Enderroc de tub de fibrociment de diàmetre fins a 200 cm, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenido
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

33,13

€
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P-41

P2255-DPHV

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42

PA000003

pa

Partida alçada Seguretat i Salut
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)

P-44

PBB9-HIDR

u

Senyal fotoluminiscent D'HIDRANT H100 d'alumini, mides 200x250. Inclós p.p. petit materila
per a la seva fixació i indicació de la seva ubicació.
Compleix amb la Normativa de seguretat contra incendis d'obligat compliment per a la
senyalització.
UNE 23035-2003: (part 1,2,3 i 4) Senyalització fotoluminiscent.
UNE 23033/1981: Colors, formes i pictogrames dels senyals.
UNE 23033-2:2018: Senyalització i identificació de les instal·lacions de protecció contra
incendis.

Pàg.:

5

18,75

€

824,00

€

28,63

€

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
P-45

PBBM-4IML

m

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Inclós excavació, reblé i reposició de paviment.
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

26,86

€

P-46

PDK1-DXAL

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
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

288,80

€

P-47

PDK3-DP0F

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

76,44

€

P-48

PFB3-DVZ6

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

11,97

€

P-49

PN12DN100

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, inclòs carret de desmuntatge i trampillo col.locat amb morter
en el paviment.Muntada en canalització soterrada. Totalment instalada i provada.
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

224,46

€
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P-1

P-2

0700005

0700006

u

Pàg.:

Connexió d'escomeses existents a la canonada provisional. mitjançant canonada de PEAD de
10 atmosferes, de mateix diàmetre a l'existent incloent colzes, i peces especials per a la seva
connexió, fins a comptador sefons indicacions de la DO.
Sense descomposició

u

57,63

€

57,63000

€

852,45
852,45000

€
€

477,75

€

477,75000

€

222,23

€

Sense descomposició

222,23000

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes

13,69

€

13,69000

€

Partida de muntatge i desmuntatge de la xarxa provisional.
Sense descomposició

P-3

P-4

0700008

u

Connexions de la canonada provisional a la xarxa existent. Inclou les tasques d'obertura
connexió, formigonat de l'entroncament o connexio, tapat de la cala i retirat de material
d'obra, retirada de subproductes a abocador,inclos canon d'abocament, subministre i
col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO,
formació manual de connexions, peces especials per a realitzar la connexió, rebliment de
rasa amb material tipus tot-ú compactat al 98% PM.Tot acabat.
Sense descomposició

EXP03005.2 u

1

Instal.lació de descàrrega PE-63 en pou de sanejament.
Decàrrega formada per:
- 1u Maneguet electrosoldable PE 125 PN-16
- 1u T tope PE125 sortida de PE63
- 2u Maneguet electrosoldable PE63
- 2u Montabrida PE 63 PN-16
- 2u Brida DN 50 PN-10/16 (PE63)
- 1u Vàlvula de comporta amb brdides DN50
- 1u Colze 90º electrosoldable PE 63
- 3 mTub polietilè AD 63 mm PE-100 PN-10
- 1u Marc i tapa per a registre per a vàlvula de comporta
- 8u Cargols M-16x80
- 8 Femella M-16
Totalment instal.lada i provada.

P-5

F2194XL5

m2

P-6

F219U201

u

Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.
Altres conceptes

92,17
92,17000

€
€

P-7

F222X001

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat.
Altres conceptes

15,22

€

15,22000

€

1,07

€

1,07000

€

24,89

€

15,00778
9,88222

€
€

0,72

€

0,72000

€

11,77

€

P-8

P-9

F227F00F

F2285M00
B0322000

m2

m3
m3

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Sauló garbellat
Altres conceptes

P-10

P-11

F241X020

F2R45039

m3

m3

Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
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P-12

P-14

F2R64269

m3

F2RAX001

m3

B2RAX001

t

Pàg.:

2

Altres conceptes

11,77000

€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus 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 15 km.
Inclòs canon d'avocament.
Altres conceptes

7,11

€

7,11000

€

2,42

€

2,41500
0,00500

€
€

28,83

€

Deposició controlada a monodipòsit, de terres. Inclòs canon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Altres conceptes

P-15

F921201J

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM.

B0372000

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,

23,47150

€

B0111000

m3

Aigua

0,05250
5,30600

€
€

Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

105,07

€

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
Altres conceptes

88,83000

Altres conceptes
P-16

F9365N51

m3

B064500B

P-17

F9Z1U010

m3

m

16,24000

€

3,19
3,19000

€
€

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2
m per a tub de diàmetre 40 cm

49,84

€

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
Altres conceptes

32,18756

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Altres conceptes

P-18

FDB27469

u

B064300C

P-19

FDD1A099

m3

m

BDD1A090

m

FDD1X005

u

BDD1X005

€

129,81

€

66,88500
62,92500

€
€

126,17

€

65,18400
60,98600

€
€

Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons
ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu
marc per a 5 guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de
100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter,
amb marc quadrat o octogonal

207,79

€

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

Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa per a paret de pou circular
de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
u

Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa
Altres conceptes

P-21

FDDZX001

u

€

17,65244

Altres conceptes
P-20

€

B0710250

t

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

1,18488

€

BDDZU201

u

tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, 1,000 x 115,54000 = 115,54000
segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada
, autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º,
model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb eix
d'acer inox

193,36000

€
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Altres conceptes

13,24512

€

Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de
la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei

0,32

€

0,12240
0,19760

€
€

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

22,53

€

antirobatori

P-22

FDGZU010

m

BDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Altres conceptes

P-23

P-24

P-25

FFB1F425

m

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

8,32320

€

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

5,47400

€

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, per a soldar
Altres conceptes

1,00000

€

FFB37425

m

P-28

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

9,73

€

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,18000

€

BFWB3742

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

4,27200

€

BFB37400

m

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-2
Altres conceptes

1,40760

€

FFZA2A90

u

FN12U101

m3

u

BFWB1705

P-27

€

BFYB3742

B065910C

P-26

7,73280

G2110010

3,87040

€

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de
diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

47,79

€

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

5,78240

Desconnexió de l'escomesa provisional i connexió de la nova escomesa a l'edifici.
u

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Altres conceptes

€

42,00760

€

15,79

€

7,09000

€

8,70000

€

Localització i connexió a canonada existent, amb unions, colzes, tes de fosa, brides, juntes,
cargoleria i formigó en
dau protecció canonada. Inclós excavació, a màquina o a mà, i replè de rasa o pou.
Totalement muntada, conne

134,42

€

BFYB1705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000

€

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
Altres conceptes

27,37000

€

GD7FZ001

u

Reposició d'escomesa domiciliària. Connexió de la sortida d'aigües de claveguerons de les
finques de diferents diàmetres a la nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de
PVC-U multicapa SN4 tipus ´´teula´´ o similar, de mateix diàmetre a l'existent (i fins a 200 mm
de diàmetre) incloent colzes, i baixants, fins a línia de rigola (o
indicacions de la DO). inclou demolició d'escomesa existent, formació d'obertura per a

107,00000

€

113,20

€
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113,20000

€

Vaina de protecció de 1 metre de canonada de Gas en creuaments en mina, mitjançant tub
de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, formigonat

28,94

€

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2
Altres conceptes

14,44320

escomesa a pou o
tub mitjançant corona de perforació de fins a 200 mm de diàmetre. la partida inclou retirada
de subproductes a abocador,inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la
canonda amb protecció
de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO, formació manual de connexions, unió
PVC-formigó,
previ arenat amb morter tipus sikalatex o equivalent, rebliment de rasa amb material tipus
tot-ú compactat
al 98% PM.Tot acabat.
Sense descomposició
P-29

GFA1L485

m

BFA1L480

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

GFB1X435

GFB1X445

GFESX000

GFESX001

GM213618

m

u

u

u

u

u

€

14,49680

€

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 32 mm
de diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, UNE-EN
12201-2, de 32 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons de rasa previament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o
formigó segons indicacions de la DO, peces especials per a la seva connexió i rebliment de
rasa amb material tipus tot-ú compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat.

176,44

€

Sense descomposició

176,44000

€

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 40 mm
de diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, UNE-EN
12201-2, de 40 mmde diàmetre col·locada sobre llit de sorra en fons de rasa previament
excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció de sorra i/o
formigó segons indicacions de la DO, peces especials per a la seva connexió i rebliment de
rasa amb material tipus tot-ú compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat

209,44

€

Sense descomposició

209,44000

€

Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m de longitud. Inclòs
tija normalitzada per a escomesa de gas, amb transició de tub de polietilè de 20 mm a tub de
coure de 20/22 mm, amb enllaç monobloc i beina metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida de
resina de poliuretà com a protecció antihumitat, beina de 2 m d'acer inoxidable de 22 mm de
diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer per evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació d'armari de
polièster de fibra de vidre autoextingible de 485x350x195 mm en façana de pedra.
Sense descomposició

418,95

€

418,95000

€

526,85

€

526,85000

€

541,98

€

Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m de longitud, amb clau
d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 3/4´´ allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè. Inclòs tija normalitzada per a escomesa de gas, amb transició de
tub de polietilè de 20 mm a tub de coure de 20/22 mm, amb enllaç monobloc i beina
metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida de resina de poliuretà com a protecció antihumitat,
beina de 2 m d'acer inoxidable de 22 mm de diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer per
evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació d'armari de polièster de fibra de vidre autoextingible de
485x350x195 mm en façana de pedra.
Sense descomposició
Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, soterrat, vàlvula de PN16, amb arqueta de registre i
trampella de fosa. Totlament instal·lat i provat. Inclòs connexió a canonada existent de
DN125 mm, vàlvula de comporta DN1125 PN16 embridada, part proporcionals de peces
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especials i cartell distintiu de posidicó de H-100.
BMY21000

u

Parts proporcionals d'elements especials per hidrants

BM213610

u

Hidrant soterrat amb pericó H-100

1,89000
Altres conceptes

P-35

P-36

P-37

GN12009

GN12020

JFA1H301

u

Isntal.lació de clau de tall DN40 PN4 dins de pou, completament instal·lada i provada. Inclou
tap segellat contra fuites de fi de tram. Inclos p.p. de material pel seu muntatge, presa en
càrrega simple DN90/40. Soldat i col·locat al fons de la ras.Totalment instal.lada i provada.
Sense descomposició

u

Instal.lació de Tap de polietilè EF Ø40, de densitat alta, de 4 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la ras.
Sense descomposició

u

BV2TH301

Proves de la canonada instal·lada de polietilé d'acord amb la metodologia general de la
norma UNE-EN 805:2000 Abastament d'aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als
edificis i els seus components.
Per a les canonades de comportament viscoelàstic, com les de PE, s'ha de seguir el
procediment de verificació descrit en l'Annex A.27 de la norma, que té en compte la influència
que caracteritza el material.
Les proves s'efectuaran de forma prèvia a l'execució d'escomeses i s'ha de provar la totalitat
de la conducció, podent ser dividida en diversos trams de prova quan per la seva longitud
sigui necessari, sempre segons les indicacions realitzades al respecte per la Direcció d'Obra.
Abans del començament de les proves, es realitzaran les operacions de farciment i
ancoratge, així com la selecció i ompliment dels trams de prova.
La longitud dels trams de prova dependrà de les característiques particulars de cada un d'ells
(pot oscil·lar entre 250 i 1.000 o fins i tot 2.000 metres), havent de ser aprovada per la
Direcció d'Obra.
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.
u

Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons PPTGTAA-74
Altres conceptes

P-38

P-39

P-41

P-42

JKV1F503

K21DX001

P2255-DPH

PA000003

u

m

m3

pa

Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions
de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament
tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
Sense descomposició
Enderroc de tub de fibrociment de diàmetre fins a 200 cm, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenido
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
Altres conceptes
Partida alçada Seguretat i Salut
Sense descomposició

P-44

PBB9-HIDR

u

Senyal fotoluminiscent D'HIDRANT H100 d'alumini, mides 200x250. Inclós p.p. petit materila
per a la seva fixació i indicació de la seva ubicació.
Compleix amb la Normativa de seguretat contra incendis d'obligat compliment per a la
senyalització.
UNE 23035-2003: (part 1,2,3 i 4) Senyalització fotoluminiscent.
UNE 23033/1981: Colors, formes i pictogrames dels senyals.
UNE 23033-2:2018: Senyalització i identificació de les instal·lacions de protecció contra
incendis.

€

407,58000
132,51000

€
€

378,20

€

378,20000

€

36,70

€

36,70000

€

348,65

€

348,65000
0,00000

€
€

495,00

€

495,00000

€

33,13

€

33,13000

€

18,75

€

18,75000

€

824,00
824,00000

€
€

28,63

€
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P-45

PBBM-4IML

m

BBMF-0SIW

m

Pàg.:

6

Altres conceptes

28,63000

€

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.
Inclós excavació, reblé i reposició de paviment.

26,86

€

21,62000
5,24000

€
€

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

288,80

€

Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical
Altres conceptes

P-46

P-47

P-48

P-49

PDK1-DXAL u
BDD1-1KHQ

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

270,71000

€

B07L-1PY6

t

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

0,21508

€

PDK3-DP0F u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

17,87492

€

76,44

€

B03L-05N5

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,20386

€

B0F1A-075F

u

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

1,80018

€

B0DF8-0FFD

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,04728

€

B06E-12C5

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
Altres conceptes

9,46120

€

PFB3-DVZ6

m

63,92748

€

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

11,97

€

BFWF-09V8

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,18000

€

BFB3-0993

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,99960

€

BFYH-0A5S

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes

0,06000

€

PN12DN100 u

7,73040

€

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, inclòs carret de desmuntatge i trampillo col.locat amb morter
en el paviment.Muntada en canalització soterrada. Totalment instalada i provada.

224,46

€

BNZ0-0TTC

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

84,99000

€

BN12-0XGW

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa
Altres conceptes

84,18000

€

55,29000

€
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Obra

01

Pressupost 1917 PNT PC 02

Capítol

01

Enderrocs i moviment de terres

1 F219U201

u

Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de
serveis. (P - 6)

2 F9Z1U010

m

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 17)

3 F2194XL5

m2

4 F222X001

1

92,17

4,000

368,68

3,19

627,400

2.001,41

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 5)

13,69

180,440

2.470,22

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica
del material excavat. (P - 7)

15,22

104,598

1.591,98

5 F227F00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 8)

1,07

148,780

159,19

6 F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o
sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant (P - 9)

24,89

40,083

997,67

7 F241X020

m3

Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics (P - 10)

0,72

104,598

75,31

8 P2255-DPHV

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 41)

18,75

29,324

549,83

9 F2R45039

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
(P - 11)

11,77

77,418

911,21

10 F2RAX001

m3

Deposició controlada a monodipòsit, de terres. Inclòs canon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 14)

2,42

77,418

187,35

11 K21DX001

m

Enderroc de tub de fibrociment de diàmetre fins a 200 cm, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenido (P - 39)

33,13

50,000

1.656,50

12 K2RA7F00

kg

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de fibrociment
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605*
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDRA MAM/304/2002) (P 40)

0,24

265,072

63,62

13 F2RA62F0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 13)

11,12

32,479

361,17

14 F2R64269

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus 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 15 km. Inclòs canon
d'avocament. (P - 12)

7,11

32,479

230,93

TOTAL

Capítol

01.01

11.625,07

Obra

01

Pressupost 1917 PNT PC 02

Capítol

02

Xarxa d'aigua potable

Capítol (1)

01

Xarxa provisional

1 PFB3-DVZ6

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 48)

2 0700006

u

Partida de muntatge i desmuntatge de la xarxa provisional. (P - 2)

11,97

288,750

3.456,34

852,45

1,000

852,45
EUR
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3 0700005

u

Connexió d'escomeses existents a la canonada provisional. mitjançant
canonada de PEAD de 10 atmosferes, de mateix diàmetre a l'existent
incloent colzes, i peces especials per a la seva connexió, fins a
comptador sefons indicacions de la DO. (P - 1)

57,63

10,000

576,30

4 0700008

u

Connexions de la canonada provisional a la xarxa existent. Inclou les
tasques d'obertura connexió, formigonat de l'entroncament o connexio,
tapat de la cala i retirat de material d'obra, retirada de subproductes a
abocador,inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la
canonda amb protecció de sorra i/o formigó segons indicacions de la
DO, formació manual de connexions, peces especials per a realitzar la
connexió, rebliment de rasa amb material tipus tot-ú compactat al 98%
PM.Tot acabat. (P - 3)

477,75

3,000

1.433,25

TOTAL

Capítol (1)

01.02.01

6.318,34

Obra

01

Pressupost 1917 PNT PC 02

Capítol

02

Xarxa d'aigua potable

Capítol (1)

02

Xarxa d'aigua potable

1 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 (P - 23)

22,53

275,000

6.195,75

2 GFB1X435

u

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè
d'alta densitat de 32 mm de diàmetre nominal amb tub de polietilè
d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè d'alta densitat
SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 32 mm de diàmetre col·locada sobre llit
de sorra en fons de rasa previament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda
amb protecció de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO, peces
especials per a la seva connexió i rebliment de rasa amb material tipus
tot-ú compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat.
(P - 30)

176,44

8,000

1.411,52

3 GFB1X445

u

Realització d'escomesa d'aigua formada per:
-Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè
d'alta densitat de 40 mm de diàmetre nominal amb tub de polietilè
d'alta densitat de 125 mm de diàmetre nominal.
-Canonada soterrada de 5 m de longitud de polietilè d'alta densitat
SDR 11, UNE-EN 12201-2, de 40 mmde diàmetre col·locada sobre llit
de sorra en fons de rasa previament excavada, amb els seus
corresponents accessoris i peces especials.
Inclos canon d'abocament, subministre i col·locació de la canonda
amb protecció de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO, peces
especials per a la seva connexió i rebliment de rasa amb material tipus
tot-ú compactat
al 98% PM.Totalment acabat i provat
(P - 31)

209,44

2,000

418,88

4 FN12U101

u

Desconnexió de l'escomesa provisional i connexió de la nova
escomesa a l'edifici. (P - 26)

15,79

10,000

157,90

5 FDGZU010

m

Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons
tipologia de servei (P - 22)

0,32

275,000

88,00

6 PN12DN100

u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, inclòs carret de

224,46

2,000

448,92

EUR
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3

desmuntatge i trampillo col.locat amb morter en el paviment.Muntada
en canalització soterrada. Totalment instalada i provada. (P - 49)
7 GM213618

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, soterrat,
vàlvula de PN16, amb arqueta de registre i trampella de fosa.
Totlament instal·lat i provat. Inclòs connexió a canonada existent de
DN125 mm, vàlvula de comporta DN1125 PN16 embridada, part
proporcionals de peces especials i cartell distintiu de posidicó de
H-100. (P - 34)

541,98

1,000

541,98

8 G2110010

u

Localització i connexió a canonada existent, amb unions, colzes, tes de
fosa, brides, juntes, cargoleria i formigó en
dau protecció canonada. Inclós excavació, a màquina o a mà, i replè
de rasa o pou. Totalement muntada, conne (P - 27)

134,42

3,000

403,26

9 GFA1L485

m

Vaina de protecció de 1 metre de canonada de Gas en creuaments en
mina, mitjançant tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, formigonat (P - 29)

28,94

10,000

289,40

10 FDB27469

u

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (P - 18)

49,84

1,000

49,84

11 FDD1A099

m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 19)

129,81

0,500

64,91

12 FDD1X005

u

Con (CP100x60x60 cm ) de 60cm d'alçada de formigó en massa per a
paret de pou circular de 100 cm de
diàmetre col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 20)

126,17

1,000

126,17

13 EXP03005.20

u

Instal.lació de descàrrega PE-63 en pou de sanejament.
Decàrrega formada per:
- 1u Maneguet electrosoldable PE 125 PN-16
- 1u T tope PE125 sortida de PE63
- 2u Maneguet electrosoldable PE63
- 2u Montabrida PE 63 PN-16
- 2u Brida DN 50 PN-10/16 (PE63)
- 1u Vàlvula de comporta amb brdides DN50
- 1u Colze 90º electrosoldable PE 63
- 3 mTub polietilè AD 63 mm PE-100 PN-10
- 1u Marc i tapa per a registre per a vàlvula de comporta
- 8u Cargols M-16x80
- 8 Femella M-16

222,23

0,000

0,00

14 FDDZX001

u

Subministre i col.locació de tapa per a pou de registre, de fundició de
grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563,
conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada ,
autocentrada en el seu marc per a 5 guies i
bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de
NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diametre amb
eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o
octogonal (P - 21)

207,79

1,000

207,79

15 FFZA2A90

u

Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 45 o 90º en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó (P - 25)

47,79

3,000

143,37

Totalment instal.lada i provada. (P - 4)

TOTAL

Capítol (1)

01.02.02

10.547,69

Obra

01

Pressupost 1917 PNT PC 02

Capítol

03

Xarxa de gas

1 GFESX000

u

Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m
de longitud. Inclòs tija normalitzada per a escomesa de gas, amb
transició de tub de polietilè de 20 mm a tub de coure de 20/22 mm,
amb enllaç monobloc i beina metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida

418,95

0,000

0,00

EUR
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de resina de poliuretà com a protecció antihumitat, beina de 2 m d'acer
inoxidable de 22 mm de diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer
per evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació d'armari de polièster de fibra de
vidre autoextingible de 485x350x195 mm en façana de pedra. (P - 32)
2 GFESX001

u

Escomesa de gas, D=20 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 3 m
de longitud, amb clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de
llautó niquelat de 3/4´´ allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè.
Inclòs tija normalitzada per a escomesa de gas, amb transició de tub
de polietilè de 20 mm a tub de coure de 20/22 mm, amb enllaç
monobloc i beina metàl·lica de protecció de l'enllaç farcida de resina
de poliuretà com a protecció antihumitat, beina de 2 m d'acer
inoxidable de 22 mm de diàmetre, protegida per un tap d'elastòmer per
evitar l'entrada d'aigua.Instal.lació d'armari de polièster de fibra de
vidre autoextingible de 485x350x195 mm en façana de pedra. (P - 33)

526,85

0,000

0,00

3 FFB37425

m

Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 24)

9,73

275,000

2.675,75

4 GN12009

u

Isntal.lació de clau de tall DN40 PN4 dins de pou, completament
instal·lada i provada. Inclou tap segellat contra fuites de fi de tram.
Inclos p.p. de material pel seu muntatge, presa en càrrega simple
DN90/40. Soldat i col·locat al fons de la ras.Totalment instal.lada i
provada. (P - 35)

378,20

1,000

378,20

5 GN12020

u

Instal.lació de Tap de polietilè EF Ø40, de densitat alta, de 4 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la ras. (P - 36)

36,70

1,000

36,70

6 PDK3-DP0F

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 47)

76,44

1,000

76,44

7 PDK1-DXAL

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 (P - 46)

288,80

1,000

288,80

TOTAL

Capítol

01.03

3.455,89

Obra

01
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Capítol

04

Pavimentació

1 F921201J

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del
PM. (P - 15)

28,83

35,412

1.020,93

2 F9365N51

m3

Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

105,07

26,282

2.761,45

TOTAL

Capítol

01.04

3.782,38

Obra

01
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Capítol

05

Varis

1 GD7FZ001

u

Reposició d'escomesa domiciliària. Connexió de la sortida d'aigües de
claveguerons de les finques de diferents diàmetres a la nova xarxa de
clavegueram, mitjançant canonades de PVC-U multicapa SN4 tipus
´´teula´´ o similar, de mateix diàmetre a l'existent (i fins a 200 mm de
diàmetre) incloent colzes, i baixants, fins a línia de rigola (o
indicacions de la DO). inclou demolició d'escomesa existent, formació
d'obertura per a escomesa a pou o
tub mitjançant corona de perforació de fins a 200 mm de diàmetre. la
partida inclou retirada de subproductes a abocador,inclos canon
d'abocament, subministre i col·locació de la canonda amb protecció

113,20

8,000

905,60

EUR

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.:

5

de sorra i/o formigó segons indicacions de la DO, formació manual de
connexions, unió PVC-formigó,
previ arenat amb morter tipus sikalatex o equivalent, rebliment de rasa
amb material tipus tot-ú compactat
al 98% PM.Tot acabat. (P - 28)
2 PBBM-4IML

m

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat. Inclós excavació, reblé i reposició de paviment. (P 45)

26,86

4,500

120,87

3 PBB9-HIDR

u

Senyal fotoluminiscent D'HIDRANT H100 d'alumini, mides 200x250.
Inclós p.p. petit materila per a la seva fixació i indicació de la seva
ubicació.
Compleix amb la Normativa de seguretat contra incendis d'obligat
compliment per a la senyalització.
UNE 23035-2003: (part 1,2,3 i 4) Senyalització fotoluminiscent.
UNE 23033/1981: Colors, formes i pictogrames dels senyals.
UNE 23033-2:2018: Senyalització i identificació de les instal·lacions
de protecció contra incendis.
(P - 44)

28,63

1,000

28,63

4 JFA1H301

u

Proves de la canonada instal·lada de polietilé d'acord amb la
metodologia general de la norma UNE-EN 805:2000 Abastament
d'aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als edificis i els seus
components.
Per a les canonades de comportament viscoelàstic, com les de PE,
s'ha de seguir el procediment de verificació descrit en l'Annex A.27 de
la norma, que té en compte la influència que caracteritza el material.
Les proves s'efectuaran de forma prèvia a l'execució d'escomeses i
s'ha de provar la totalitat de la conducció, podent ser dividida en
diversos trams de prova quan per la seva longitud sigui necessari,
sempre segons les indicacions realitzades al respecte per la Direcció
d'Obra.
Abans del començament de les proves, es realitzaran les operacions
de farciment i ancoratge, així com la selecció i ompliment dels trams
de prova.
La longitud dels trams de prova dependrà de les característiques
particulars de cada un d'ells (pot oscil·lar entre 250 i 1.000 o fins i tot
2.000 metres), havent de ser aprovada per la Direcció d'Obra.
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. (P - 37)

348,65

1,000

348,65

5 JKV1F503

u

Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i
estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 38)

495,00

1,000

495,00

6 PA000008

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació del Pla de Gestió
de Residus (elaboració del Pla, residus especials,...) (P - 43)

110,00

1,000

110,00

7 PA000003

pa

Partida alçada Seguretat i Salut (P - 42)

824,00

1,000

824,00

TOTAL

Capítol

01.05

2.832,75

EUR

RESUM I PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Enderrocs i moviment de terres
11.625,07
Capítol

01.02

Xarxa d'aigua potable

Capítol

01.03

Xarxa de gas

16.866,03
3.455,89

Capítol

01.04

Pavimentació

3.782,38

Capítol

01.05

Varis

Obra

01

Pressupost 1917 PNT PC 02

2.832,75
38.562,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.562,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 1917 PNT PC 02
38.562,12
38.562,12

euros

Renovació de la xarxa de subministrament d´aigua potable i implantació de xarxa de gas
del Barri de Mas Clos
Exp: 1917 PNT PC 02
Fitxer: 1917 PNT PC 02v2.TCQ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

38.562,12

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 38.562,12.............................................................

5.013,08

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 38.562,12................................................................

2.313,73

Subtotal

45.888,92

21 % IVA SOBRE 45.888,93...............................................................................................

9.636,67

€

55.525,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINQUANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS )

Pontós, setembre de 2019
Técnic redactor;

Narcís Serra Font
Enginyer Industrial Super
col.legiat núm. 17.512

1

